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منذ اأواخر اخلم�شينيات من القرن املن�شرم اأخذ املربون ينقِّحون اأفكارهم حول تقنيات التدري�ض وت�شميماته؛ 
ليكون اأكرث قدرة على مواجهة حتّديات الع�شر، واأخطار امل�شتقبل. وهناك اتفاق �شائد على اأن التوجه اإىل تثقيف 
الطالب، واإعطائه من كل فن طرًفا، مل يعد هدفاً مثاليًّا للمعلم؛ اإذ لي�شت  العربة مبقدار ما متتلئ به الروؤو�ض 

من معارف ومعلومات، واإمنا العربة بالقدرة على اإنتاج املعرفة، والنتفاع بها.
ومهارات  الناقد،  والتفكري  الإبــداعــي،  التفكري  مهارات  على  الطالب  تدريب  اإىل  املدر�شة  اأهــداف  تتوجه  ولذلك 
الفهم  ومهارات  العمل،  �شوق  ومهارات  الدرا�شية،  واملــهــارات  الذاتي،  والتعلم  امل�شكالت،  وحل  والكت�شاف،  ال�شتق�شاء، 

وال�شتنتاج وحتليل املعلومات ونقدها واإعادة اإنتاجها.
ن اأفراد املتعلمني من هذه املهارات مرهون بتمكنهم من اللغة التي بها يتلقون املعلومات وينتجونها.  ومتكُّ
اأن  اأن ن�شميه )متالزمة اللغة / التعلم(. اللغة والفكر وجهان لعملة واحــدة، لي�ض بو�شع الإن�شان  هذا ما ميكن 
يفهم ويحلل وي�شتق�شي وينقد و ُيبدع... اإذا كانت اللغة التي بها اأُنتجت املعرفة لي�شت َملََكًة را�شخة يف فكره وقلبه 
ول�شانه، جتري مفرداتها وتراكيبها واأ�شاليبها على ل�شانه �شريان الهواء الذي يتنف�شه، وت�شري روحها ومنطقها 
ومذاقها فيه �شريان الدماء يف ج�شده، وهذا و�شف قّلما ت�شل اإليه لغة غري اللغة الأم للمتعلم، التي هي يف عاملنا 
وتبتعد  حيًنا  تقرتب  م�شافة  الف�شحى(  )العربية  التعلم  لغة  وبني  بينها  لغة  وهي  املحكية(،  )اللهجات  العربي 
اأحياًنا، ولكنها على كل حال ل تطابقها. وهذا يعني اأن املتعلم العربي يواجه مهمتني يف اآن واحد: مهمة التعلم، 

ومهمة التمكن من اللغة.
اإن النجاح يف تعليم اللغة مطمح مل يزل يق�ض م�شاجع املهتمني بتعليم اللغة، ويدفعهم باجتاه التجديد 

والتطوير، وحتليل امل�شكالت، وتلم�ض احللول.
اأحد احللول املقرتحة لعالج امل�شكلة اللغوية العربية هذا احلل الذي نقدمه بني يديك يف منهج )الكفايات 

اللغوية(. يعتمد هذا احلل على ثالثة مبادئ اأ�شا�شية:
11  التعلم النافع: بحيث ل يقدم لك اإل ما تنتفع به يف حياتك، وت�شتخدمه يف ممار�شاتك اليومية داخل املدر�شة 

اإنه ل يقدم لك  املدر�شة.  تتلقاها يف  التي  واملعارف  العلوم  بقية  اإىل  اللغوي  الدر�ض  اأثــره من  وخارجها، وينتقل 
معرفة لغوية واإمنا يك�شبك مهارة لغوية تتوا�شل بها؛ فت�شتقيم حياتك وتتفهم من حولك.

بلذاتها  لن�شعر  ومنفعتها؛  قيمتها  يــوازي  جهًدا  فيها  نبذل  اأن  يجب  �شعبة  مهمة  فالتعلُّم  املتعلم:  ن�شاط    22

المقدمةالمقدمة
احل�صـة الأولـــى
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 : وحالوتها.يقول ال�شافعي
يِلَها ِبَبَياِن  ْنِبيَك َعْن َتْف�شِ اأِخي، َلْن َتَناَل اْلِعْلَم اإِلَّ ِب�ِشتٍَّة        �َشاأُ

�ْشَتاٍذ َوُطوُل َزَماِن ْحَبُة اأُ َذَكاٌء َوِحْر�ٌض َواْجِتَهاٌد َوُبْلَغٌة        َو�شُ
33  الإتقان: قدمًيا قال الفيل�شوف اأفالطون: اأتقن عملك حتقق اأملك. الإتقان ناجت املمار�شة والتكرار. عندما 

قدت ال�شيارة لأول مرة �شعرت اأنك ل ت�شيطر عليها، اإنك متنبه لكل حركة تقوم بها، تقوم عينك مبتابعة يدك 
وقدمك حينما  تقوم باأي حركة. والآن اإنك تقود ال�شيارة دون اأن ت�شعر باأنك تقودها. لقد اأ�شبحت مهارة را�شخة 
مــراًرا، ثم جنحت  مــراًرا، وتعرثت فيها  القيادة  اإىل ممار�شة  اللغة. وكما احتجت  تكون  اأن  لديك. وهكذا ميكن 
باأعلى  اأخطائك، حتى تتكون لديك املهارة  اللغوية مــراًرا وتتعلم من  اأن متار�ض املهارات  مبهارة واإتقان، ميكنك 

م�شتوى من الإتقان.
اإنك تتلقى هذا الكتاب وقد تدربت ملدة ف�شلني درا�شيني على مهارات اللغة، و�شوف ي�شاعدك هذا الكتاب على 
تعزيز ما اكت�شبته من مهارات، وي�شيف ملح�شولك املهاري اإ�شافات جديدة نافعة، توؤهلك للنجاح يف احلياة العملية 

والجتماعية والوظيفية.
اإذا كنت ت�شعر بال�شعادة واأنت تتلقى درو�ض اللغة العربية بهذه الطريقة، ولكننا نحن ن�شعر  ل ندري  ما 
اأنت الطالب  اأنت �شخ�شيًّا من يتلقى هذا الكتاب وميار�ض ن�شاطاته،  اأن كنت  اأنف�شنا  بفي�ض من ال�شعادة ونغبط 
املبدع املفكر، تعتمد على نف�شك يف كل �شيء فتتعلم وتتدرب وتتمهر، وت�شارك يف نقل املعرفة، وتعاون زمالءك، 
وحتاور الكتاب، فتقبل وترف�ض، وتعدل وتكمل، وتقدم مقرتحاتك وتعديالتك؛ فاأنت �شريك حقيقي يف �شناعة 

هذا املقرر، وهو منك واإليك، وجدير بنا اأن نفخر بك، ون�شعد ب�شراكتك.
ل نريد اأن تنتهي هذه احل�شة دون اأن نتحفك ببع�ض الفوائد، فاقراأ معنا هذه الن�شرة لعلك جتد فيها �شيًئا من 

النفع والإفادة:

ا بالفكرة التي ت�شعى لن�شرها؛ لأن اأي م�شتوى من التذبذب �شيكون كفياًل اأن يحول  اأوًل: ل بد اأن تكون مقتنًعا جدًّ
بينك وبني اإي�شال الفكرة لغريك.

ثانًيا: ا�شتخدم الكلمات ذات املعاين املحددة مثل: مبا اأن، اإذن، وحينما يكون... اإلخ، فهذه الألفاظ فيها �شيء من 
ح�شر املعنى وحتديد الفكرة، ولتحذر كل احلذر من التعميمات الرباقة التي ل تفهم. يقول الفيل�شوف الفرن�شي 

فولتري: »قبل اأن اأناق�ض اأي �شيء معك عليك اأن حتدد األفاظك«.
تاألف  ودوًدا  الأكناف  تكون موطاأ  اأن  اأردت  اإذا  اأحدهم:  يقول  اإىل اخل�شام.  يقود  الذي  العقيم  ترك اجلدل  ثالًثا: 
وتوؤلف لطيف املدخل اإىل النفو�ض، فال تقحم نف�شك يف اجلدل؛ واإل فاأنت اخلا�شر، فاإنك اإن اأقمت احلجة وك�شبت 
اأو تخ�شر  اجلولة واأفحمت الطرف الآخر فاإنه لن يكون �شعيًدا بذلك و�شي�شرها يف نف�شه، وبذلك تخ�شر �شديًقا 

اكت�شاب �شديق.

كيف تقنع  اآلخرين بفكرة؟
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رابًعا: حلل حوارك اإىل عن�شرين اأ�شا�شيني هما:
1 - املقدمات املنطقية: وهي تلك البيانات اأو احلقائق اأو الأ�شباب التي ت�شتند اإليها النتيجة اأو تف�شي اإليها.

2 - النتيجة: وهي ما يرمي املحاور اأو املجادل الو�شول اإليها، مثال على ذلك: املواطنون الذين �شاهموا باأموالهم 
اأن تديل  يف تاأ�شي�ض ال�شركة هم الذين لهم حق الإدلء باأ�شواتهم، واأنت مل ت�شاهم يف ال�شركة؛ ولذلك ل ميكنك 

ب�شوتك.
خام�ًشا: اختيار العبارة اللينة الهينة، والبتعاد عن ال�شدة وال�شغط وفر�ض الراأي.

�شاد�ًشا: احر�ض على ربط بداية حديثك بنهاية حديث املتلقى؛ لأن هذا �شي�شعره باأهمية كالمه لديك، واأنك حترتمه 
حديثك  وواقعية  واأهميتها  معلوماتك  بقوة  ت�شعره  التي  والأرقـــام  احلقائق  له  قــدم  ذلــك  بعد  ثم  بكالمه،  وتهتم 

وم�شداقيته.
�شابًعا: اأظهر فرحك احلقيقي - غري امل�شطنع - لكل حق يظهر على ل�شان الطرف الآخــر، واأظهر له بحثك عن 

احلقيقة؛ لأن ردك حلقائق ظاهرة نا�شعة ي�شعر الطرف الآخر اأنك تبحث عن اجلدل والنت�شار لنف�شك.
ثامًنا: احر�ض على قراءة بع�ض  الكتب التي تتحدث عن هذه املو�شوعات مثل كتاب )كيف تقنع الآخرين، تاأليف: 

عبداهلل العو�شن، والذي مت اقتبا�ض بع�ض الفقرات ال�شابقة منه بت�شرف(.
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اأ�شاليب التقومي

املجموع احلضور
 اختبار
 هناية

الوحدة

 االختبارات
القصرية ملف

األعامل
املرشوعات

الواجبات
واملهام
املنزلية

املشاركة
والتفاعل
الصفي

طريقة 

التقويم

اختبار 2 اختبار1

100 5 40 10 10 5 10 10 10

ا، وينهي تقويم أداء طالبه يف كل وحدة/ كفاية قبل أن  1- يقّوم املعلم أداء الطالب تقوياًم مستمرًّ
ينتقل إىل غريها.

ويقسم  الكتاب،  يف  /الكفاية  الواحدة  الدراسية  الوحدة  يف  الطالب  تقويم  التوزيع  هذا  يمثل   -2
الدرايس عىل عدد وحدات  جمموع الدرجات املتحصل عليه يف مجيع الوحدات يف هناية الفصل 

الكتاب للحصول عىل الدرجة النهائية للطالب يف الفصل الدرايس )500 � 5 = 100(.
3- يكون الطالب ناجًحا يف املقرر إذا كان جمموع درجاته )50( درجة فأكثر.

ا، والكفايتني اإلمالئية واالتصال  ا وشفهيًّ 4- جترى االختبارات يف الكفايتني النحوية والقرائية كتابيًّ
ا، وكفاية التواصل الشفهي شفهيًّا. الكتايب كتابيًّ

توزيع درجات املقرر
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الأهـــــدافاملو�شوعاتال�شفحة

ونوع  املتبوع،  حالة  بح�شب  املنا�شبة  الإعــرابــيــة  بالعالمة  التوابع  ت�شبط  ٭ 

الكلمة.
التي  والأنـــواع  الن�شب،  عالمة  ت�شتحق  التي  الـمـنـادى  اأنــواع  بـيـن  تـمـيـز  ٭ 

ت�شتحق عالمة الرفع. 
٭ ت�شبط اأ�شلوب التعجب �شبًطا �شحيًحا.

٭ حتدد: نوع ال�شتثناء، واأداته، وعالمة اإعرابه، يف اأ�شلوب ال�شتثناء.

٭ تـكـتـب وتنطق اجلمل املحتوية على )عدد( ب�شورة �شليمة، تركيًبا، واإعراًبا.

النحوي يف حدود  قــراءة جهرية خالية من اخلطاأ  ا وفقرات  تقراأ ن�شو�شً ٭ 

ما تعلمت.

الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــــــع:
الـــتـــوكـــيـــد ــف،  ــطــ ــعــ ــ ال ٭ 

ــدل ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــــــنــــــــعــــــــت، الـ
النحوية: الأ�ــشــالــيــب  ٭ 

الـــــنـــــداء، ال�ــشــتــثــنــاء
ــدد. ــ ــعـ ــ ــب، الـ ــجــ ــعــ ــ ــت ــ ال

11
-
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-
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قــــ�ــــشــــايــــا اإمــــــالئــــــيــــــة:
املـــتـــطـــرفـــة الألــــــــــــف  ٭ 

والــــــزيــــــادة احلـــــــــذف  ٭ 

ــشـــل والـــفـــ�ـ الــــو�ــــشــــل  ٭ 

الناقدة: التحليلية  القراءة 
القرائي الفعل  عنا�شر  ٭ 

ــراءة  ــ ــقـ ــ الـ ــات  ــويـ ــتـ ــشـ ــ�ـ مـ ٭ 

ومــــــــــــــهــــــــــــــاراتــــــــــــــهــــــــــــــا

ــة: ــيــ ــمــ ــ ــل ــعــ ــ الـــــكـــــتـــــابـــــة ال
الـــعـــلـــمـــي الــــــو�ــــــشــــــف  ٭ 

٭ الــربهــنــة وال�ــشــتــدلل

ــل الإقــــنــــاعــــي: ــ ــش ــوا�ــ ــتــ الــ
الـــــــتـــــــاأثـــــــري منــــــــــــــــاذج  ٭ 

ــرة يف  ــ ــوؤثـ ــ ٭ الــعــنــا�ــشــر املـ
ــاعـــي ــنـ ــشـــل الإقـ ــوا�ـ ــتـ الـ

٭ تبني �شبب كتابة الألف املتطرفة على ال�شورة املعينة يف كلمات معطاة.

حتــدد احلــروف التي تــزاد يف الكلمة، والتي حتــذف منها، ومــا يو�شل وما  ٭ 

يف�شل من الكلمات.
٭ تكتب عدًدا من الكلمات ذوات الألفات املتطرفة والف�شل والو�شل والزيادة 

واحلذف دون خطاأ.
٭ ت�شلح اأي خطاأ يف الألف املتطرفة، ويف ر�شم الكلمات ذوات الزيادة واحلذف 

والو�شل والف�شل.

 الكفاية
اللغوية

مدة
التنفيذ

٭ حتدد العنا�شر املكونة لعملية القراءة.

٭ حتلل لغة املجالت العلمية املـختلفة وبناها املعرفية.

٭ حتدد الـمعــانـي الـحـرفـيـة والأفـكــار الواردة يف الن�ض.

٭ تـفـ�شـر الـتـلـمـيـحـات والـتـ�شـمـيـنــات والأهـداف غـيـر الـم�شرح بها يف الن�ض.

٭ تـــــ�شـــتـــنــتـج اأحـــكاًما واأو�شـاًفا ومـواقـف... تـ�شـمـنـهـا الن�ض، ومل ي�شرح بها.

ا يـحاكم ما فيه من حقائق واآراء وا�شتنتاجات...  ٭ تـحلـل النـ�ض تـحـلـيـاًل نـقـديًّ

٭ تـــكـــتــب درا�شـة تـحـلـيـلـيـة لـلـنـ�ض املقروء حتدد معانيه احلرفية والتف�شريية    

    والنقدية.
ا واأفكاًرا يف �شوء ال�شور والن�شو�ض  املعطاة. ٭ تبدع ن�شو�شً

٭ ت�شف العلوم، ونظام الأ�شياء، والظواهر الطبيعية والبيولوجية، والتجارب 

العلمية.. و�شًفا علميًّا دقيًقا.
٭ ت�شتخدم الربهان املنا�شب لإثبات مقولتك واأحكامك.

٭ تبني الن�ض ال�شتدليل وفق اخلطوات املنطقية: التعريف، اإ�شدار احلكم. 

الربهنة والإثبات.
٭ تتبع منهجية منا�شبة لبناء الربهان املنطقي: منهج ال�شتقراء، منهج ال�شتنتاج، 

منهج القيا�ض واملماثلة.

بالتعليل،  )الإثـــبـــات  املــنــطــقــي  ــبـــات  الإثـ مــن  مــتــنــوعــة  اأ�ــشــالــيــب  ت�شتخدم  ٭ 

بالتعميم، بالتجزيء، باملقارنة، بالقيا�ض...(.
ي�شمن  مبا  تتبناها..  التي  والأفــكــار  تطرحها،  التي  الق�شايا  على  تدلل  ٭ 

اقتناع الآخرين بها.
وتوظف  �شعوري(  �شمعي،  )ب�شري،  للم�شتمع  الإدراكــيــة  ــاط  الأمنـ حتلل  ٭ 

نتائج التحليل يف التوا�شل معه واإقناعه.

الــمــحــتــــوى
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 م�شتويات القراءة
ومهاراتها

اأ�شاليب الإقناع العقلي
والتاأثري الوجداين

عنا�شر الفعل القرائي

احلذف والزيادة

الألف املتطرفة

اأ�شلوب النداء
البدل

التوكيد

النعت

العطف

ال�شتثناء

التعجب

الو�شل والف�شل

مناذج التاأثري

عنا�شر الإقناع

الربهنة وال�شتدلل

الو�شف العلمي

العدد

ملخ�ص بمو�صوعات الكتاب
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الوحدة التدريبية األولىالوحدة التدريبية األولى

الكفاية النحويةالكفاية النحوية

التوابع والأ�صاليب النحويةالتوابع والأ�صاليب النحوية



التوابع والأ�صاليب النحوية
عنوان الوحدة

دليل الوحدة

1212

مدة التنفيذ

الأهداف 
التدريبية

ُيتوقع منك في هذه الوحدة اأن:

 تضبط التوابع بالعالمة اإلعرابية المناسبة بحسب حالة المتبوع، ونوع الكلمة.
 تميز بين أنواع المنادى التي تستحق عالمة النصب، واألنواع التي تستحق عالمة الرفع.

 تحدد نوع االستثناء، وأداته، وعالمة إعرابه، في أسلوب االستثناء.

 تضبط أسلوب التعجب ضبًطا صحيًحا.

 تكتب الجمل المحتوية على عدد وتنطقها بصورة سليمة، تركيًبا، وإعرابًا.

 تلخص المعلومات النحوية األساسية فيما يتعلق بالتوابع واألساليب النحوية.

 تقرأ نصوًصا وفقرات قراءة جهرية خالية  من الخطأ النحوي.

دليل الوحدة

مو�صوعات 
الوحدة

أواًل: التوابع: 
 العطف.

 النعت.
 التوكيد.

 البدل.
ثانيًا: األساليب النحوية: 

 النداء.
 االستثناء.

 التعجب.
 العدد.

 ثالثة أسابيع = خمس عشرة حصة.
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اإر�صادات 
المتعلم

 المعلومات النحوية وسيلتك إلى إتقان اللغة، فاحرص على تلخيصها من مراجعك 

الشفهي  أدائك  في  لتطبيقها  تمهيًدا  كتابك،  على  تدوينها  أو  وحفظها،  النحوية، 

والكتابي.

الثاني  والمستوى   )1( العربية  اللغة  األول  المستوى  في  تعلمته  ما  بمراجعة  ابدأ   

الوحدة،  هذه  مفردات  إتقان  على  احرص  ثم  إتقانه،  من  وتأكد   ،)2( العربية  اللغة 

فتكون قد أتقنت النحو العربي جميعه.

التام،  بالشكل  ضبطه  على  فاحرص  نص،  إلقاء  أو  فقرة،  كتابة  منك  يطلب  عندما   

الحقيقي  التدريب  هو  فهذا  الضبط؛  سالمة  من  للتأكد  وزمالءك  أستاذك  وراجع 

على مهارات النحو.

المقررات  جميع  في  والكتابي  الشفهي  أدائك  في  النحوية  قدراتك  تطبق  أن  حاول   

الدراسية، وحتى في أحاديثك الشخصية مع المعلمين واألصدقاء.

مــراجـــع 
المتعلم

دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

عبده علي الراجحي )2000م(: التطبيق النحوي، مكتبة دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.

علي الجارم ومصطفى أمين )1929(: النحو الواضح للمرحلة الثانوية، دار المعارف، القاهرة.

  مقرر اللغة العربية )1( + )2(.الكفايات اللغوية.
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الوحدة التدريبية األولى

النشاطات التمهيدية

ا�شتعن مبراجعك النحوية، واأجب:
1   اأكمل الفراغات يف ال�شكل الآتي:

املكونات الأ�شا�شية للجملة
)نواة اجلملة(

اأ - املبتداأ واخلرب، ونوا�شخهما
............................... و ..............................
ب - الفعل و .............. اأو نائب ..........................

اأ - التوابع: العطف، ..........،............................،.......
ب - الأ�شاليب النحوية: النداء، ال�شتثناء، التعجب، العدد

اأ - املتممات املجرورة
)املجرور باحلرف اأو .......................(

ب - املتممات املن�شوبة:
 املفاعيل ).................................................(

 احلال
........................................... 

متممات اجلملة

التوابع والأ�شاليب النحوية

2   مكونات اجلملتني: ال�شمية والفعلية، اأكمل:
مكونات اجلملة الفعليةمكونات اجلملة ال�شمية

فعلمبتداأ قد يدخلها 
فعل نا�شخ اأو 
حرف نا�شخ

قد يدخلها 
حرف ن�شب 
اأو حرف جزم

قد تتمم 
مبن�شوب اأو 

جمرور حممٌد

فاعل / نائبهخرب

جمتهٌد

......................................كان

...................

................... ......................................

...................

...................

...................................... ......................................................... ملاإن

L-GE-CBE-TRC-logh3-U1-L1
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التوابع )النشاطات التمهيدية(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-التوابع واألساليب النحوية

المشترك

الثانوية مقررات
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الكفاية النحوية

3   �شنف الأدوات النحوية الآتية اإىل اأربع جمموعات، ثم �شع عنواًنا لكل جمموعة:
)اإْن - اأْن - اأنَّ - اإنَّ - لن - مل - كي - لعل - كان - كاأنَّ - لي�ض - ليت - لم الأمر - اأ�شبح - اإذن- اأم�شى 

-  لكنَّ - �شار - اأ�شحى - َمْن - ما - بات - ل الناهية(.

4   ا�شتق�ض كافة عالمات الإعراب:
عالمات الإعراب

عالمات اجلزمعالمات اجلرعالمات الن�شبعالمات الرفع

هي:هي:هي:هي:

5   اأكمل الفراغات يف اجلمل الآتية:
  يتكون اأ�شلوب ال�شرط من ثالثة اأركان، هي: اأداة ......... + ......... ال�شرط )جمزوم( + جواب .............. 

)جمزوم(.
  ال�شم املمنوع من ال�شرف: هو ال�شم الذي ل .............، ويجر بـ ............ نيابة عن الك�شرة، اإل اإذا كان 

م�شاًفا اأو معرًفا بـ )األ( فاإنه يجر بـ ................................
  مينع ال�شم من ال�شرف اإذا كان خمتوًما باألف ............، اأو كان جمع تك�شري بعد األفه ............ اأو ثالثة، 
بـ  �شبيًها  كان  اأو   ،............ وزن  اأو على  )ُفَعل(،  وزن  كان على  اأو   ،............ ونون  باألف  كان خمتوًما  اأو 

................. اأو كان علًما موؤنًثا اأو اأعجميًّا.



1616

الوحدة التدريبية األولى

6    اأعط �شواهد من القراآن الكرمي على الوظائف الإعرابية الآتية، وميز الكلمة املق�شودة: )ن�شاط منزيل(

7     اربط بني امل�شطلح النحوي ودللته:

الوظيفة الإعرابية

فاعل

نائب فاعل

خرب حلرف نا�شخ

جمرور بالإ�شافة

متييز

مفعول لأجله

ظرف زمان
ممنوع من ال�شرف 

م�شارع �شحيح 
الآخر من�شوب

مبتداأ + خرب

ا�شم لفعل نا�شخ

جمرور باحلرف

حال

مفعول به

مفعول مطلق

ظرف مكان
ممنوع من ال�شرف 

فعل من الأفعال 
اخلم�شة جمزوم

الوظيفة الإعرابية �شاهدها من القراآن الكرمي�شاهدها من القراآن الكرمي

جمرور وعالمة جره الك�شرةجمرور وعالمة جره الفتحة
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الكفاية النحوية

8     قال اهلل تعاىل:

9   ا�شبط الن�ض الآتي بال�شكل، ثم األقه اإلقاًء يعرب عن معانيه وعواطفه.
قال �شحيم بن وثيل الرياحي:

ــاّلع الثنايا اأنـــا ابــن جــال وطـ
ِحـــْمـــرَيي مـــن  مــكــانــنــا  واإّن 
ــرين ــ ِق اإيلَّ  يـــعـــود  ل  واإين 
عذرت الُبزل اإذ  هي خاطرتني
مني الــ�ــشــعــراء  يبتغي  ومـــاذا 
ي اأ�شدِّ جمتمع  خم�شني  اأخــو 
رياح �َشلََفْي  كرمي اخلال من 

متى اأ�شع العمامة تعرفوين
مكان الليث من و�شط العرين
قــريــن يف  اإل  الــــِغــــّب  غــــــداة 
فــمــا بــــايل وبــــال ابــنــي لــبــون
وقـــد جـــــاوزت حـــّد الأربـــعـــني
ـــــذين مــــــداورة الــ�ــشــوؤون وجنَّ
كن�شل ال�شيف و�شاح اجلبني

وظيفتها الإعرابية يف الآيات وظيفتها الإعرابية يف الآيات املفردة
فتًحا

�شراًطا
اإمياًنا
قلوب 

املوؤمنني
�شيئاتهم

املفردة
ليغفر

ليزدادوا
الأنهار

اهلل
عليًما

م�شرًيا

حدد الوظائف الإعرابية للمفردات الآتية من الآيات ال�شابقة:
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الوحدة التدريبية األولى

10   اأعط تعريًفا لكل م�شطلح من امل�شطلحات النحوية الآتية: )ن�شاط منزيل(

امل�شطلح النحوي

التوكيد املعنوي

التوكيد اللفظي

البدل

العطف

النعت )ال�شفة(

ال�شتثناء

النداء

التعجب

التعريف والإي�شاح

اربط بني ال�شاهد، وما ينا�شبه فيما ياأتي:11
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الكفاية النحوية

اختبار قبلي

اأوًل - �شع الكلمات الآتية يف جمل، كما هو مطلوب يف اجلدول:

نائب فاعل فاعل ا�شم اإن ا�شم )كان( مبتداأ الكلمة

املعلم

اجلنديان

امل�شلمون

املخّدرات

ثانًيا - اأدخل حرف جزم مرة، وحرف ن�شب مرة اأخرى على الأفعال الآتية وميِّز عالمة الإعراب:
 تعّدل ال�شركة خططها ال�شتثمارية.

...............................................................................................         ..........................................................................................

 تخ�شى املجتمعات اأخطار العوملة.
...............................................................................................         ..........................................................................................

 الوزيران يبادران بو�شع خطة لل�شالم.
...............................................................................................         ..........................................................................................

ثالًثا - اأكمل اجلملة الآتية باملتمم املطلوب، وميز عالمة اإعرابه:
)مفعول به(  ن�شح حممد ...........................................................................  

)مفعول لأجله(  ن�شح حممد ...........................................................................  
)مفعول مطلق(  ن�شح حممد ...........................................................................  

)حال(  ن�شح حممد ...........................................................................  
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الوحدة التدريبية األولى

رابًعا - ا�شتخرج ال�شم املجرور ثم بنيِّ عالمة جره من الآية الكرمية الآتية:

خام�ًشا - عنّي التوابع واأنواعها يف الآيات الكرمية الآتية:

�شاد�ًشا - مّثل يف جمل مفيدة لالأ�شاليب النحوية  الآتية:

 منادى م�شاف يدل على املثنى:

 ا�شتثناء تام منفي يكون امل�شتثنى منه مرفوًعا:

 اأ�شلوب تعجب:

 عدد مركَّب ومعدوده مذكر:

عالمة جّره ال�شم املجرور الآية
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الكفاية النحوية

مـــــــــــــرت احلــــــ�ــــــشــــــارة 
الإن�شانية باأربع نقالت 
كــــــــــــربى، فـــــقـــــد بـــــــداأ 
الإن�شان حياته �شياًدا، 
يــفــرت�ــض مـــا يــ�ــشــادفــه 
من احليوانات، وراعًيا 
ملــــا ا�ـــشـــتـــاأنـــ�ـــشـــه مــنــهــا، 
فمزارًعا يحرث الأر�ض 
وي�شتخرج خرياتها،  ثم 
ر  ي�شخِّ مــاهــًرا،  �شانًعا 

الآلة خلدمته.

- ن�شر اهلل الإ�شالم 
باخلليفِة عمَر.

الطبيب  عــالــج   -
املري�َض راأ�َشه.

ــٌد  اأعــجــبــنــي زيـ  -
خلُقه.

البدلالعطف التوكيد

التوابع

التــوابــع ?

النعت
)ال�شفة(

احلـــــــق،  ــر  ــ ــهـ ــ ظـ  -
ظهر احلق.

ال�شيوُف   ح�شر   -
كُلّـهم.

ــَك  ــ ــل ــ امل ــت  ــ ــل ــ ــاب قــ  -
نف�َشه.

- اأعجبت  بالالعبني 
جميِعهم.
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التوابع  )نشاطات التعلم(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-التوابع واألساليب النحوية

المشترك

الثانوية مقررات

)4( سورة آل عمران اآلية: 7.
)5( سورة النبأ اآلية: 2-1.

)1( سورة اإلنسان اآلية: 10.

)2( سورة اإلنسان اآلية: 19.
)3( سورة الرحمن اآلية: 66.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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االستنتاج

11  �شميت التوابع بهذا ال�شم؛ لأنها تتبع ما قبلها يف ..........................................................................................

................... حرف   +  ) جملة  اأو  فعل  اأو  عليه)ا�شم  معطوف  اأركان:  ثالثة  من  العطف  تركيب  22  يتكون 

 + ........................ )ا�شم اأو فعل اأو جملة(.

33  حروف العطف هي: ............... ، ............... ، ............... ، اأو، اأم، حتى، لكْن، ل، بل.

44  التوكيد نوعان:

 لفظي = تكرار الكلمة اأو اجلملة. 
 معنوي، واأ�شهر األفاظه: ............... ، ............... ، ............... ، عني، كال، كلتا، عامة.

55  البدل ثالثة اأنواع:

  بدل كل من كل )البدل = املبدل منه(
  بدل بع�ض من كل )البدل = جزء من املبدل منه(

  بدل ا�شتمال )البدل ينتمي اإىل املبدل منه(
66  التعريفات والقواعد:

تعريفه

ا�شم اأو فعل م�شبوق بحرف عطف، يتبع ما قبله يف الإعراب. املعطوف

ا�شم يبني �شفة ما قبله، ويتبعه يف الإعراب.

التابع

النعت )ال�شفة(

التوكيد

البـــدل
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نشاطات التعلم

1  اأكمل بالتابع املطلوب، وا�شبطه بال�شكل، كما يف املثال:
)معطوف(         

 

 قراأت الكتابَ 
)�شفة(   ....................................................................

)توكيد لفظي(   ....................................................................

)توكيد معنوي(   ....................................................................

)بدل جزء من كل(   ....................................................................

)معطوف(   ....................................................................

 ح�شر املت�شابقون     
)توكيد معنوي(   ....................................................................

)�شفة(   ....................................................................

)بدل(   ....................................................................

)معطوف(   ....................................................................

 مررت بالوزيرين     
)توكيد(   ....................................................................

)�شفة(   ....................................................................

)بدل(   ....................................................................

)معطوف(   ....................................................................

قابلت قائد املدر�شة
قابلت قائد املدر�شة والوكيل
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2 اأكمل كما هو مطلوب، وميز عالمة الإعراب:
 اأعجبت ب�شرية اخلليفِة     

)العادل(   ..........................................................................................................

)اخلليفتان(   ..........................................................................................................

)اخللفاء(   ..........................................................................................................

 يدافع ال�شعراء الوطنيون كلُّهم عن ق�شايا وطنهم  
)الُكتَّاب(   ..........................................................................................................

)الإعالميون(   ..........................................................................................................

)الأديبات(   ..........................................................................................................

)ال�شحيفتان(   ..........................................................................................................

3 اأن�شئ جماًل على غرار اجلملة الآتية، مراعًيا ا�شتيفاء التوابع جميعها.
تتميز م�شائف اململكِة كلُّها، الطائُف، وع�شرُي، والباحُة، بجّوها العليل، واأ�شعارها املعتدلة.

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

اكتب فقرة ق�شرية يف و�شف مدر�شتك، حماوًل ت�شمينها جميع التوابع، ثم اأ�شمعها زمالءك: 4
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
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5  علق على كل �شورة مما ياأتي باأربع جمل، بحيث ت�شتمل كل جملة على تابع  اأو اأكرث.

6 اأعط ت�شبيهات متاثل العالقة بني املتبوع وتابعه يف اجلملة، على غرار املثال الآتي:
العالقة بني املتبوع وتابعه يف اجلملة كالعالقة بني الأب وابنه، يتبعه يف ال�شكل والن�شب والطباع.

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

7 عني كل تابع ومتبوعه فيما ياأتي، وا�شبطهما بال�شكل، ثم، بنّي نوع التابع:
نوعه التابع املتبوع اجلملة

عن نومة بني ناب الليث والظفر        )ابن عبدون( اأنهاك اأنهاك ل اآلوك معذرة 

ولن يلبث الع�شران يوم وليلة        اإذا طلبا اأن يدركا ما تيمما       )حميد بن ثور الهاليل(
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ
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8 جد زمياًل، ي�شتطيع اأن:
 مييز بني البدل والنعت .....................................................................................................
 مييز بني اأنواع البدل .........................................................................................................

 مييز بني نوعي التوكيد .....................................................................................................

 ي�شبط التابع بالعالمة املنا�شبة .....................................................................................

9  ن�شاط �شفهي

  لعبة تو�شيع اجلملة:
يقف طالبان، فياأتي اأحدهما بجملة ق�شرية، ت�شتمل على املكونات الأ�شا�شية فقط، مثل: جاء حممد، 

ويقوم الآخر بتو�شيعها بعدد من التوابع، مثل: جاء حممد وعلي الطالبان املهذبان كالهما.
  لعبة الربط بني اجلمل )اأربع جمموعات(.

)د( )ج( )ب( )اأ(
تكتب املجموعة قائمة من 
القلم  املو�شوفة:  الكلمات 

الأزرق، الكتاب ال�شغري.

يقف طالب من كل جمموعة من املجموعات الثالث ليلقي كلمة مو�شوفة مما كتبت جمموعته، بالتتابع. 
املبعرثة لت�شبح جملة معقولة.  الكلمات  اأن تفكر يف طريقة منا�شبة لرتبط بني  الرابعة  املجموعة  وعلى 

مثل: ليت القلم الأزرق وامل�شطرة ال�شغرية يباعان يف هذه املكتبة الكبرية.

ــة الــــربــــط  ــمـ ــهـ تــــتــــوىل مـ
بــني الــكــلــمــات املــو�ــشــوفــة 
ــشـــاء  ــتــــي يـــقـــولـــهـــا اأعـــ�ـ الــ

املجموعات الثالث.

قائمة  املــجــمــوعــة  تــكــتــب 
مــن الــكــلــمــات املــو�ــشــوفــة 
ــرف جـــر:  ــحـ مــ�ــشــبــوقــة بـ
يف املــكــتــبــة الــكــبــرية. اإىل 

املعر�ض اجلديد

قائمة  املــجــمــوعــة  تــكــتــب 
مــن الــكــلــمــات املــو�ــشــوفــة 
عطف:  بحرف  م�شبوقة 
واملـــ�ـــشـــطـــرة الــ�ــشــغــرية - 

واجلبل ال�شاهق
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10   ا�شبط الن�ض الآتي بال�شكل، ثم األقه اإلقاًء معرًبا:
النابغة اجلعدي

 قالها بني يدي ر�شول اهلل          

11  ار�شم �شكاًل اأو جدوًل يلخ�ض اأنواع التوابع ومعلوماتها الأ�شا�شية:

خــلــيــلــيَّ عـــوجـــا �ـــشـــاعـــة وتــهــجــرا
ل�شبيله م�شى  قــد  �شيًئا  تــذكــرت 
ــنـــذر بـــن حمــرق نـــدامـــاي عــنــد املـ
كـــهـــول وفـــتـــيـــان كــــــاأن وجــوهــهــم
اإذ جــاء بالهدى اأتــيــت ر�ــشــول اهلل 
اأقيم على التقوى واأر�شى بفعلها
ُد  خــيــلــنــا واإّنـــــــــا لــــقــــوم مــــا ُنـــــَعـــــــــــوِّ
ــوان خيلنا ــ ــ األ ــروع  ــ ــنــكــر يـــوم الـ وُن
ــان مــعــروفــا لــنــا اأن نــردَّهــا ــا كـ ومـ
وجــدودنــا الــ�ــشــمــاء جمــُدنــا  بلغنا 
له يــكــن  اإذا مل  ِحــلــم  ول خــري يف 
له يكن  مل  اإذا  جهل  يف  خــري  ول 

ولوما على ما اأحدث الدهر اأو ذرا
اأن يــتــذكــرا ــزون  ــحـ ومــــن عــــادة املـ
اأرى اليوم منهم ظاهر الأر�ض مقفرا
دنانري مما �شيف يف اأر�ض قي�شرا
ــريا ــا كـــــاملـــــجـــــّرة نــ ــ ــاب ــ ــت ــو كــ ــ ــل ــ ــت ــ وي
وكــنــت مــن الــنــار املــخــوفــة اأحـــذرا
وتنفرا حتــيــد  اأن  التقينا  مــا  اإذا 
اأ�شقرا من الّطعن حتى نح�شب اجلون 
را ُتعقَّ اأن  م�شتنكراً  ول  �شحاحا 
ــــــا لــرجــو فــــوق ذلــــك مــظــهــرا واإنَّ
ــّدرا ــكـ ُيـ اأن  بـــــوادر حتــمــي �ــشــفــوه 
اأ�ــشــدرا الأمـــر  اأورد  مــا  اإذا   حليم 
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اختبار بنائي

اأوًل - حدد نوع البدل يف كل جملة مما ياأتي، وا�شبطه بال�شكل:
 للفائز بامل�شابقة جائزة، �شيارة.                البدل: ................... نوعه: ...................
 تربعت باأ�شهمي يف ال�شركة، فوائدها.               البدل: ................... نوعه: ...................
 بعت الب�شتان، ثماره.                    البدل: ................... نوعه: ...................
 اأعجبني الطالب، اجتهاده.                البدل: ................... نوعه: ..................

ثانًيا - اأكمل اجلملة الآتية بالتابع املطلوب، وا�شبطه بال�شكل:
)توكيد لفظي(    قراأت ال�شحيفة قراأت ال�شحيفة ............................................................... 

)توكيد معنوي(  ................................................................................................   
)�شفة(  ................................................................................................   

)معطوف(  ................................................................................................   

ثالًثا - اكتب فقرة يف و�شف امل�شهد الآتي، ت�شمنها  جميع اأنواع التوابع، ثم اأ�شمعها زمالءك:
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تاأمل ال�شكل الآتي، ثم �شنف الأمثلة الالحقة:

نوعه املنادىنوعه املنادى
منادى ي�شتحق عالمة الرفع منادى ي�شتحق عالمة الن�شب

حروف النداء: يا، اأ، اأْي، اأَيا، َهَيا اأنواع املنادى، وحالته

املنادى كلمتان

من�شوبمن�شوب

�شبيه بامل�شاف م�شاف

مبني على ما يرفع  به

نكرة مق�شودةعلم مفرد

نكرة غري مق�شودة

املنادى كلمة واحدة
حالته حالته

اأنواعه

ا�ساليب النحوية (المنادى)

L-GE-CBE-TRC-logh3-U1-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U1-L3.png

األساليب النحوية )المنادى(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-التوابع واألساليب النحوية

المشترك

الثانوية مقررات

معرف بـ )ال(
اأنواعه

)3( سورة البقرة اآلية: 40.
)4( سورة املزمل اآلية: 2-1.

)1( سورة البقرة اآلية: 33.
)2( سورة الفجر اآلية: 27.

)1()2()3(

)4(

تب اإىل اهلل، يا ظاملًا نف�شه.
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1  غرّي املنادى كما هو مطلوب، وميِّز عالمة اإعرابه:
يا حممُد، قل احلق ولو على نف�شك.    

)�شعد(  ................................................................................................

)علي(  ................................................................................................

)متكلم( = )املتكلم اأمامك الآن(  ................................................................................................

)رجل( = )رجل خماطب بعينه(  ................................................................................................

)متكلم( = )اأي متكلم(  ................................................................................................

)رجل( = )اأي رجل(  ................................................................................................

)املتكلم(  ................................................................................................

)الرجل(  ................................................................................................

)متكلمان(  ................................................................................................

)متكلمون(  ................................................................................................

)متكلمات(  ................................................................................................

)عبدالرحمن(  ................................................................................................

)حافظ القراآن (  ................................................................................................

)طالب العدل (  ................................................................................................

)حافظ القراآن(=)منادى �شبيه بامل�شاف(  ................................................................................................

)طالب العدل(=)منادى �شبيه بامل�شاف(  ................................................................................................

2 غرّي نوع املنادى كما يطلب منك، ومّيز عالمة اإعرابه:
يا تلميذ، اجتهد.      

)نكرة غري مق�شودة(  ................................................................................................

)م�شاف(  ................................................................................................

)�شبيه بامل�شاف(  ................................................................................................

)معرف باأل(  ................................................................................................

نشاطات التعلم
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3  عنّي حرف النداء، وبنّي نوع املنادى وحالته الإعرابية فيما ياأتي:

4  اجعل كل كلمة مما ياأتي منادى يف جملة، وميز عالمة اإعرابه:
 �شالح: ...........................................................................................................................................................................................
  قائد املدر�شة: ..........................................................................................................................................................................

  معلمون: .....................................................................................................................................................................................
  مهند�شان: ..................................................................................................................................................................................
  التاجر: .......................................................................................................................................................................................

نوعه وحالته 
الإعرابية املنادى اجلملة

تزيَّلن حـتـى ل يـمـ�ض دم دمــا اأحارث اإنَّا لو ت�شاط دماوؤنا 

نداماي من جنران اأن ل تالقيا ًـا اإمــــا عر�شت فبلغــن  فيــا راكبــ

كاأنك مل حتزن على ابن طريف اأيا �شجر اخلابور مالك مورقا 

حرف 
النداء

حمذوف
حمذوف

يو�شف
اأيُّ

علم مفرد مبني على ال�شم
.......................................

اأ/ اذكر غر�ض ال�شاعر يف البيت:
اأحارث اإنَّا لو ت�شاط دماوؤنا           تزيلن حتى ل مي�ض دم دما 

ب/ و�شح مق�شود ال�شاعر من البيت: 
اأيا �شجر اخلابور مالك مورقا             كاأنك مل حتزن على ابن طريف  

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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اأ�شلوب ال�شتثناء

اأاأ  يتكون اأ�شلوب ال�شتثناء من ثالثة اأركان: .............................  منه +  اأداة ا�شتثناء +  ..................................

بب   امل�شتثنى، هو ال�شم الواقع بعد .......................  ال�شتثناء، وله ثالث حالت، بح�شب نوع ال�شتثناء:

  يكون امل�شتثنى من�شوًبا، اإذا كان ال�شتثناء .......................  مثبًتا.
  يجوز فيه الن�شب، والإبدال من امل�شتثنى منه  اإذا كان ال�شتثناء .......................  ........................
  يعرب ح�شب موقعه من اجلملة، اإذا كان ال�شتثناء ....................................  .......................................

جج   ا�شتكمل من مراجعك النحوية:

ا ا اأم ناق�شً   احذف )اإل( وما بعدها لتعرف ما اإذا كان الكالم تامًّ

ما غاب اإل حممٌد
ما �شلَّمُت اإل على �شعٍد

مل اأحفظ اإل بيتني

ما غاب اأحٌد اإل حممًدا/حممٌد
ما �شلَّمُت على اأحٍد اإل �شعًدا/�شعٍد

مل اأحفظ الق�شيدة  اإل بيتني/بيتني

حفظُت الق�شيدة اإل بيتني
فهمُت الدرو�ض اإل در�ًشا

حكمها وحكم ما بعدها نوع الأداة اأدوات ال�شتثناء
تعامل معاملة ما بعد )اإل(، ل يتاأثر اآخرها، وما بعدها ...................................  جمرور.ا�شم�شوى

تعامل معاملة ما بعد )اإل(، وما بعدها م�شاف اإليه ............................ . غري

عدا، خال، حا�شا
ما عدا، ما خال

تام منفي ناق�ض منفي )مفرغ(تام مثبت

اساليب النحوية (االستثناء)

االستنتاج
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نشاطات التعلم

1  اأكمل كما هو مطلوب، وميز عالمة امل�شتثنى، وما يجوز فيه من حالت، كما يف املثال:
)عدا( املثال: راأيت املعلمني اإل معلًما        

راأيت املعلمني عدا )معلًما / معلم(

  جنحت ال�شركاُت جميُعها اإل �شركة واحدة.     
)غري(   ..............................................................................................................................

)ما عدا(   ..............................................................................................................................

)خال(   ..............................................................................................................................

)حا�شا(   ..............................................................................................................................

  مل يح�شر الروؤ�شاء املوؤمتر اإل رئي�شني / رئي�شان.    
)امللوك(   ..............................................................................................................................

)الوزراء(   ..............................................................................................................................

)غري(   ..............................................................................................................................

)عدا(   ..............................................................................................................................

)ما خال(   ..............................................................................................................................

  ما فاز اإل املوؤمن.        
)ال�شابر(        ..................................................

)�شوى(        ..................................................

)غري(          .................................................. 

2  اأعد كتابة اجلملة الآتية، مغرًيا �شيغتها، كما يطلب منك:

 �شاركت الفرق يف الدوري اإل فريقني.  
..............................................................................................................................   اجعل الأداة ا�شًما

..............................................................................................................................   اجعل الأداة حرف جر
..............................................................................................................................   اجعل الأداة فعاًل

ا ا منفيًّ ..............................................................................................................................   اجعل ال�شتثناء تامًّ
..............................................................................................................................   اجعل ال�شتثناء مفرًغا
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3  ا�شتكمل الفراغات يف اجلدول الآتي:

4  ار�شم �شكاًل اأو جدوًل يلخ�ض اأنواع ال�شتثناء، واأحكامه، واأنواع اأدواته.

حكمه

واجب الن�شب طالًبا اإل، حرف الطالب تام مثبت

امل�شتثنى
اأداته 
ونوعها

نوع 
ال�شتثناء

امل�شتثنى منه اجلملة

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
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ا�ساليب النحوية (التعجب والعدد)

 ا�شبط اجلمل التعجبية الآتية بال�شكل:
ما اأ�شدق حديثه! - ما اأغزر علمه! - ما اأ�شدَّ احلاجة اإليه! - ما اأرحم اهلل بعباده! - ما اأحمد ال�شرب!

 اأكمل �شفهيًّا �شل�شلة الأعداد الآتية:
رجل واحد، وامراأة واحدة - رجالن اثنان، وامراأتان اثنتان، ثالثة رجال، وثالث ن�شاء ..........................................
.....................................................................  اأحد ع�شر رجاًل، واإحدى ع�شرة امراأة ....................................................................
................................... واحد وع�شرون رجاًل، واإحدى وع�شرون امراأة .........................ثالثون رجاًل، وثالثون امراأة، 

مئة رجل، ومئة امراأة - األف رجل، واألف امراأٍة.

اأ�شلوب التعجب:
ما اأجمل الهدوء!      مكونات اأ�شلوب التعجب يف �شيغته الغالبة:

ما اأطول ال�شفر!                    ما )التعجبية( + كلمة على وزن )..........( + ا�شم ......... متعجب منه
د ما اأقبح الكذب!       لحظ اأن �شيغة اأفعل، واملتعجب منه كالهما )من�شوبان / مرفوعان(     حدِّ

املعدود موؤنث املعدود مذكر العدد
واحد، اثنان1، 2

ثالث، اأربع، ........ ، ........ ، ........ ، ثمان، ت�شع،  ............ثالثة، ........ ، ........ ، ........ ، �شبعة، ........ ، ........ ، ع�شرة
اإحدى ع�شرة، اثنتا ......................اأحد ع�شر، اثنا ...............

 ،  ...........  ،  ...........  ،  ........... ع�شر،  اأربعة  ع�شر،  ثالثة 
ثمانية ع�شر، ...........  ........ 

  ...........  ،......  ........  ،......   ........ ع�شرة،  اأربــع  ع�شرة،  ثــالث 
........، ثماين ع�شرة، ...........  ........ 

واحد وع�شرون، اثنان وع�شرون، واحد و...........  ، ........... 
وثالثون، ...........  ........ واحد وخم�شون، ...........  ........

 ........... و...........،  اإحــدى  وع�شرون،  اثنتان  وع�شرون،  اإحــدى 
وثالثون، ........... ........، ........ ، اإحدى وخم�شون، ...........

 ........... ثالثة وع�شرون، اأربعة وثالثون، ........... وخم�شون، 
و�شتون، �شبعة و�شبعون، ...........  وثمانون، ...........  .......... 

 ........... ........... وخم�شون،  وثالثون،  اأربــع  وع�شرون،  ثالث 
و�شتون، �شبع و�شبعون، .............  وثمانون، ...........  .......... 

10 ،3
12 ،11

19 ،13

99 ،23

.22 .21
92 ،91

متييز الأعداد من 3 - 10 جمع جمرور، مثل: ثالثة رجاٍل، وثالث ن�شاٍء
متييز الأعداد من 11 - 99 ................................  مثل: ..............................................
متييز املئة والألف: .............................................  مثل: ..............................................

واحدة، اثنتان
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1 حّول الأرقام الآتية اإىل األفاظ عددية، وغرّي ما يلزم:
 مكثنا يف مكة املكرمة يوًما واحًدا، وليلة واحدة.    

)2(   ..............................................................................................................................

)9(   ..............................................................................................................................

)11(   ..............................................................................................................................

)15(   ..............................................................................................................................

)18(   ..............................................................................................................................

 ا�شرتيت من املكتبة )4 قلم(، قيمة القلم الواحد )3 ريــال، و 5 هللة(، و)7 حقيبة(، قيمة احلقيبة 
الواحدة )25 ريال، و11 هللة(، و)5 م�شطرة(، قيمة امل�شطرة الواحدة )18 قر�ض(، و)12 دفرت(، قيمة  

الدفرت الواحد )3 ريال، و12 هللة(.
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

عّد �شفهيًّا الأ�شياء املوجودة يف الف�شل، اأو املدر�شة، اأو ال�شارع، اأو احلي... مراعًيا التمييز. 2
الأ�شياء والعدد، لحظ املثال الآتي: العدد )2( لكل منا، عينان اثنتان، اأذنان اثنتان، يدان اثنتان، رجالن  3

اثنتان... لليوم الواحد طرفان اثنان )الليل والنهار(...
اآخــر، ثم  اأي رقم  اأو  اأو الرقم )7(،  اأو الرقم )5(  اأن تتذكر الأ�شياء التي ت�شرتك يف  الرقم )4(  حاول   

اأ�شمعها زمالءك.

ابحث يف القراآن الكرمي عن اآيات م�شتملة على عدد، �شجلها هنا،  حمدًدا ال�شورة ورقم الآية، ثم اأ�شمعها  4
زمالءك )منزيل(

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

نشاطات التعلم
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5 عرب باأ�شلوب التعجب، وا�شبط اجلملة بال�شكل:
  طول النخلة: ...................................................................   جمال اجلو: ...........................................................................
  براعة الطبيب: ..............................................................   رخ�ض الأ�شعار: .....................................................................

  نفع القراءة: ....................................................................   مرارة الدواء: .........................................................................

6 ا�شتخدم اأ�شلوب ال�شتثناء للتعبري عن املعاين الآتية، حماوًل تنويع الأدوات والأ�شاليب:
  ح�شلت على درجة منخف�شة يف مادة واحدة فقط.

..............................................................................................................................................................................................................

 دعوَت اأ�شدقاءك لزيارتك، ون�شيَت اأن تدعو اأحدهم.
..............................................................................................................................................................................................................

  اأنت تواظب على احل�شور املبكر اإىل املدر�شة، لكنك مل حت�شر مبكًرا يوم اأم�ض.
..............................................................................................................................................................................................................

7 اأعط اأمثلة من اإن�شائك على اأنواع املنادى الآتية، وبني حكمها الإعرابي:

حكم املنادى نوع املنادى

علم مفرد

م�شاف

�شبيه بامل�شاف

نكرة مق�شودة

نكرة غري مق�شودة

معرف بـ )الـ(

املثال
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8  خل�ض املعلومات الأ�شا�شية لالأ�شاليب النحوية على �شجرة الذاكرة الآتية:

9 َمثِّْل مكونات الأ�شاليب النحوية مبعادلت ريا�شية.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

10 ا�شبط الن�ض الآتي بال�شكل، وميز ما فيه من اأ�شاليب نحوية، ثم اقراأه قراءة جهرية:
عن اأبي عبدالرحمن عبداهلل بن م�شعود  قال: حّدثنا ر�شول اهلل  وهو ال�شادق امل�شدوق: »اإن اأحدكم 
ُيجمع خلقه يف بطن اأمه اأربعني يوًما نطفة، ثم يكون َعلقة مثل ذلك، ثم ُير�شل اإليه امللَك فينفخ فيه الروح، 
وُيوؤمر باأربع كلمات: بَكْتب رزقه واأَجله وعمله و�شِقّي اأو �شعيد، فواهلل الذي ل اإله غريه اإن اأحدكم ليعمل 
بعمل اأهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها اإل ذراع، في�شبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل النار فيدخلها، 
واإن اأحدكم ليعمل بعمل اأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها اإل ذراع  في�شبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل 

اجلنة فيدخلها«. 

وية
نح

ب ال
الي

لأ�ش
ا ثناء

ل�شت
ا

النداء
التعجب

العدد

)1(

)1( رواه البخاري ومسلم.
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اختبار بنائي

اأوًل-

ثالًثا - 

ثانًيا -
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نشاطات الغلق والتلخيص

1 ا�شتكمل التلخي�ض الآتي:
الأ�شاليب النحوية

املعلومات الأ�شا�شية الأ�شلوباملعلومات الأ�شا�شية التابع

لفظ يتبع ما قبله يف الإعراب.ال�شفة
ــا + كــلــمــة عــلــى  تـــركـــيـــب يـــتـــكـــون مـــــن: مــ
ا�شم   + من�شوبة   )  .........................( وزن  

........................  متعجب منه.

 حروف النداء: ...............................................
 املنادى املبني على ما يرفع به ثالثة اأنواع:

 ................................، ........................ العلم املفرد، 
 املنادى املن�شوب ثالثة اأنواع:

امل�شاف، ................................،................................

متييز الأعداد من 3 - 10 جمع جمرور
متييز الأعداد من 11 - 99 ..............................
متييز املئة، والألف: ..........................................
العددان )2،1( من كل ع�شرة .............. املعدود
الأعداد )9.3( من كل ع�شرة .............. املعدود

والع�شر  املــعــدود،  تخالف  املــفــردة  الع�شرة 
املركبة ...................................................... املعدود.

عطف،  بــحــرف  م�شبوق  فعل  اأو  ا�ــشــم 
يتبع ما قبله يف الإعراب.

اأهم حروف العطف:
........................................................................

ثالثة اأنواع:
 ............................................................  
............................................................  
............................................................  

نوعان:
   لفظي، هو ........................................... 
.........................................................................

   معنوي، واألفاظه:
.........................................................................

.........................................................................

التعجب

النداءاملعطوف

ال�شتثناءالبدل

العددالتوكيد

التوابع
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ثالثة اأنواع:
 ............................................................  
............................................................  
............................................................  
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2 اعط مثاًل م�شبوًطا بال�شكل لكل حالة مما ياأتي:

الــبــان والعلم الــقــاع بــني  رمي عــلــى 
اأ�ــشــدا الــقــ�ــشــاء بعيني جــــوؤذر  رمـــى 
ــا حـــدثـــتـــنـــي الـــنـــفـــ�ـــض قــائــلــة ــ ــ ملــــا رن
كبدي يف  ال�شهم  وكتمت  جحدتها 
ــهــــوى َقــــَدر ــا لئـــمـــي يف هـــــواه والــ يـ
ــيــــة ــقــــد اأنــــلــــتــــك اأذًنـــــــــــا غـــــري واعــ لــ
يا ناع�ض الطرف ل ذقت الهوى اأبدا

اربط بني امل�شطلح النحوي و�شاهده، فيما ياأتي: 3

اأحــل �شفك دمــي يف الأ�ــشــهــر احُلــرم
الأجــم �شاكن  اأدرك  القاع،  �شاكن  يا 
يا ويح جنبك بال�شهم امل�شيب رمي
ــبـــة عــنــدي غـــري ذي اأمل جـــرح الأحـ
الوجد مل تعذل، ومل تلم ك  �شفَّ لو 
�شمم يف  والـــقـــلـــب  مــنــتــ�ــشــت  وُرب 
اأ�شهرت م�شناك يف حفظ الهوى فنم

الأ�شاليب النحوية التوابع

املثالاملثال الأ�شلوب
التعجب

منادى مبني
منادى من�شوب

ا�شتثناء تام مثبت
ا�شتثناء تام منفي

ا�شتثناء مفرغ
عدد مفرد
عدد مركب

التابع
�شفة

ا�شم معطوف
فعل معطوف
بدل كل من كل

بدل بع�ض من كل
بدل ا�شتمال
توكيد لفظي
توكيد معنوي

4

 قال اأحمد �شوقي:
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اختبار بعدي

اأوًل - مثِّل يف جمل مفيدة، وا�شبط بال�شكل:

ثانًيا - ا�شبط الن�ض الآتي بال�شكل، ثم حلله يف اجلدول الالحق:
، واأنك ل تقيم  اأّمــيٌّ اأنك  املاأمون قال لأبي العالء املنقري: بلغني  اأن اخلليفة  اأبو جعفر النحا�ض  حكى 
ال�شعر، واأنك تلحن يف كالمك. فقال: يا اأمري املوؤمنني، اأما اللحن فرمبا �شبقني ل�شاين بال�شيء منه، ولي�ض 
ذلك يف كالمي كله، واأما الأّمية وك�شر ال�شعر فقد كان ر�شول اهلل اأّميًّا، وكان ل ين�شد ال�شعر. فقال له املاأمون: 
اأكرث  النبي الكرمي ف�شيلة، وما  �شاألتك عن ثالثة عيوب فيك فزدتني رابًعا، وهو اجلهل. يا جاهل، ذلك يف 
التي ل  الأوابــد  املنقري هذا من  العالء  اأبــي  وكــالم  قال اجلاحظ:  نقي�شة.  اأمثالك  ف�شائله! وفيك ويف 

يقولها اإل اأكابر اجلهال.)1(      

املثال املطلوب
بدل ا�شتمال

توكيد معنوي
معطوف من�شوب
�شفة ل�شم مرفوع
ا�شتثناء تام مثبت

�شيغة تعجب
منادى مبني على الواو
عدد متييزه مفرد 

جمرور

من الأ�شاليب النحوية الواردة يف الن�ض من التوابع الواردة يف الن�ض
نوعه الأ�شلوب النحوي نوعه التابع

ا�شتثناء مفرغ �شفة
منادى من�شوب بدل

عدد توكيد
معطوف

)1( صبح األعشى، للقلقشندي.
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ثالًثا - اكتب فقرة يف �شوء اأحد امل�شهدين الآتيني، حاول ا�شتخدام اأكرب قدر ممكن من التوابع، والأ�شاليب 
النحوية، ا�شبط ما كتبت بال�شكل، ثم اأ�شمعه زمالءك.
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اأخي الطالب/ اأختي الطالبة:
انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات والختبارات. قّوم ذاتك يف اجلدول الآتي:

مو�شوعات الوحدة

العطف

النعت

البدل

التوكيد

النداء

ال�شتثناء

التعجب

العدد

تقويم ا�داء

    

    

خطتي املقرتحة لرفع م�شتوى اإتقاين با�شتمرار:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

مل اأتقناأتقنت قلياًلاأتقنت مب�شتوى متو�شطاأتقنت مب�شتوى عال
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�شفات

اللفظي

توكيد معنوي

1

2

3

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(:المادة التعليمية 

هو الت�بع املق�صود ب�حلكم بال وا�صطة، يتبع م� قبله من الإعراب وهو ثالثة اأنواع :

)3( سورة الغاشية اآلية: 5.
)4( سورة الفجر اآلية: 21.

)1( سورة اإلنسان اآلية: 19.

)2( سورة آل عمران اآلية: 7.

)1(

)2(

)3(

)4(، تكون كلمة
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الوحدة التدريبية األولى

مطابق

بع�ض/كل

بدل

معطوف

فاأحمد هو نف�شه اأخي؛ ولذلك ي�شمى بدًل، وكذلك الكلمتان: �شعًدا، خالٍد، كالهما 
يطابقان ما قبلهما يف املعنى، فكل منهما بدل ......................................................

ب - بدل بع�ض من كل: وذلك حني يكون ال�شم الثاين جزًءا حقيقيًّا من مكونات 
ال�شم الأول.

مثل: ُقِطع ال�شارُق يُده. تعطلت ال�شيارُة كوابحها. اأعجبت باملدر�شة ف�شولها.
فاليد جزء حقيقي من ال�شارق، والكوابح جزء من ال�شيارة، والف�شول جزء من 

املدر�شة؛ فكل منها بدل مما قبله بدل ....................................  من .....................................
ا بال�شم الأول. ج - بدل ا�شتمال، وذلك حني يكون ال�شم الثاين مرتبًطا معنويًّ

مثل: اأعجبت بخالد اأخالقه - �شممُت الوردة عطَرها - ت�شوقني القريُة هدووؤها.
فعالقة الأخالق بخالد، والعطر بالوردة، والهدوء بالقرية هي عالقة ا�شتمال، 

ولذلك ن�شمي كالًّ منها .........................................  ا�شتمال.

4 املعطوف: ا�شم اأو فعل، ي�شارك ما قبله يف حكمه بوا�شطة اأحد حروف العطف 

)و، فـ، ثم...(. ويتكون اأ�شلوب العطف من ثالثة اأركان:
٭ معطوف عليه + حرف عطف + معطوف )يتبع املعطوف عليه يف الإعراب(.

انظر الأمثلة الآتية:

املدينة،  )امللك،  الكلمات  جتد  �شفٌر.  ثم  ُم  املــحــرَّ انق�شى   - فاملدينة  مكة  نزلنا   -  
�شفر( م�شبوقة بحروف عطف، وتتبع ما قبل حرف العطف يف الإعــراب، ولذلك 

فكل منها ا�شم .........................................

واخلال�شة: اأن اأهم التوابع اأربعة:
1 - ال�شفة: ا�شم يبني �شفة ا�شم قبله.

2 - التوكيد: لفظ خم�شو�ض يوؤكد ا�شًما قبله.
ا به. 3 - البدل: ا�شم نف�ض املبدل منه اأو جزء منه اأو مرتبط معنويًّ

4 - املعطوف: ا�شم اأو فعل، ي�شارك ما قبله يف حكمه بوا�شطة حروف العطف.

)1( سورة الفجر اآلية: 22.

)1(
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التوكيد
ال�شفة

تتبع / الإعراب

1

ح�شر املعلم ثم قائد املدر�شة

ت�شرفت بلقاء امللك �شلمان حفظه اهلل

لحظ جمموعات الأمثلة الآتية، حماوًل ت�شنيفها:

اإذا كان املنادى معّرًفا بـ ) ال ( م�شبوًقا بكلمة ) اأيها ( اأو ) اأيتها (، 
مثل:       ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    )٢(

     ٺ ٿ ٿ    )3(

وينق�صم املن�دى من حيث الإعراب اإىل ق�صمني:

 مبني على ما يرفع به،  وذلك يف ثالث حالت:

)3( سورة الفجر اآلية: 27. )1( سورة الشعراء اآلية: 116.
)2( سورة االنفطار اآلية: 6.

)1(

اإذا كان املنادى ا�شًما
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الوحدة التدريبية األولى

ن�شب

نكرة

علم

م�شاف
نكرة مق�شودة

الأوىل مركبة تركيًبا اإ�شافًيا، ويف املجموعة الثانية .............. غري مق�شودة بالنداء، 
ويف املجموعة الثالثة جاءت �شبيًها بامل�شاف.

م�شاف

11

22

33

فجميع الأ�صم�ء املن�داة يف الأمثلة ال�ص�بقة، مبنية على م� ترفع به يف حمل 

 من�شوب، وذلك يف ثالث حالت:

)3( سورة يوسف اآلية: 29.
)4( سورة آل عمران اآلية: ١٩٤.

)1( سورة آل عمران اآلية: 37.

)2( سورة آل عمران اآلية: 64.
)5( سورة األعراف اآلية: 150.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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م�شتثنى

من�شوب

من�شوب

تابع الأ�شاليب النحوية
2 ال�شتثناء: يتكون اأ�شلوب ال�شتثناء من ثالثة اأركان.

٭   م�شتثنى منه = ا�شم اأ�شند اإليه احلكم، يقع قبل ) اإل ( ويجوز حذفه.
٭   اأداة ا�شتثناء = اإل، ما عدا )انظر بقية اأدوات ال�شتثناء يف مراجعك(

٭   م�شتثنى = ا�شم مفرد من�شوب ينتمي اإىل امل�شتثنى منه.
مثل: ح�شر الطالب اإل خالًدا - ح�شر الطالب ما عدا خالًدا

اأداة  عــدا(  ما   / )اإل  وكلمتا  )الــطــالب( م�شتثنى منه،  كلمة  يف هاتني اجلملتني: 
ا�شتثناء، وكلمة )خالًدا( ................................

يكون امل�شتثنى )ال�شم الواقع بعد اأداة ال�شتثناء( من�شوًبا، انظر الأمثلة الآتية:
ر اأحٌد اإل �شعًدا - انق�شى العاُم ما عدا  حفظُت القراآن الكرمي اإل �شورتني - ما تاأخَّ

�شهًرا.
اإىل  وتنتمي  ال�شتثناء  اأداة  بعد  واقعة  اأ�شماء  �شهًرا(  �شعًدا،  )�شورتني،  فالكلمات 

امل�شتثنى منه؛ فكل منها م�شتثنى ................................

اإذا مل يكن امل�شتثنى منه مذكوًرا يف اجلملة، فاإن امل�شتثنى ي�شبط بح�شب موقعه يف 
اجلملة، اأي: كاأنك حذفت اأداة ال�شتثناء  ونطقَت اجلملة بدونها.

انظر الأمثلة الآتية:
٭   ما ح�شر اإل حممٌد - ما حفظُت اإل ق�شيدًة - ما التقيُت اإل بخالٍد.

فكاأنك قلت: ح�شر حممٌد - حفظُت ق�شيدًة - التقيت بخالٍد.
فكلمة )حممٌد( فاعل مرفوع، وكلمة )ق�شيدًة( مفعول به ................................ ، وكلمة 

)خالد( ا�شم ................................  بحرف جر.

للتاأكد من فهمك لأ�شلوب ال�شتثناء، اقراأ الأمثلة الآتية، حماوًل حتديد اأركانها:
 ٭   �شاركت الِفرُق جميعها ما عدا فريًقا واحًدا - ما اأكلت الطعام اإل الفاكهَة.
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م�شتثنى منه
ا�شتثناء
م�شتثنى

متعجب

من�شوبة

3

4

الأمثلة

)1( سورة احلجر اآلية: 31-30.

)1(
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يطابقان

تخالف
جمروًرا

)3( سورة احلاقة اآلية: 7.
)4( سورة يوسف اآلية: ٤.

)1( سورة البقرة اآلية: 163.

)2( سورة  األنبياء اآلية: 92.
)5( سورة البقرة اآلية: 60.

،

،

)1()2(

)3(

)4()5(



5252

الوحدة التدريبية األولى

من�شوب / يطابق

يطابق املعدود/من�شوًبا

مذكًرا
موؤنًثا

متييز

٭   بقي من ال�شهر اإحدى ع�شرة ليلًة - ح�شر احلفل اثنا ع�شر رجاًل.
فاأنت تالحظ اأن املعدود مفرد .................. ، واأن العدد ...............  املعدود تذكرًيا وتاأنيًثا.

الأعداد )13، 19( )لحظ اأن اللفظ بكل منها يتكون من جزاأين، اآحاد وع�شرات(
٭   اجلزء الأول من العدد )يخالف املعدود(، واجلزء الثاين  يطابقه.

ن. ٭   املعدود: مفرد من�شوب منوَّ
تقول: ثالثة ع�شَر رجاًل، و ثالَث ع�شرَة امراأًة.

ت�شعة ع�شر ولًدا، و ت�شَع ع�شرَة بنًتا. فحني يكون املعدود مذكًرا يكون اجلزء 
الأول من العدد موؤنًثا، واجلزء الثاين مذكًرا.

................................... ، واجلزء  وحني يكون املعدود موؤنًثا يكون اجلزء الأول من العدد 
واجلزء  املعدود،  يخالف  العدد  من  الأول  اجلزء  اأن  اأي   ،  .................................... الثاين 

الثاين .................................... ، اأما املعدود فاإنه يكون مفرًدا .................................... .

األفاظ العقود )20، 90(
٭  العدد: ل يتاأثر بنوع املعدود، وياأخذ عالمات اإعراب جمع املذكر ال�شامل.

ن. ٭  املعدود: مفرد من�شوب منوَّ
اأمثلة:

٭  جاء ع�شرون رجاًل، و ع�شرون امراأة
٭  راأيت ثالثني رجاًل، و ثالثني امراأة

٭  التقيت ب�شبعني رجاًل، و �شبعني امراأة
املــعــدود، واملــعــدود اأنــه ل يتاأثر بنوع  اأي  الــعــدد واحــد للمذكر واملــوؤنــث،  فلفظ 

....................................  من�شوب.

الأعداد )21، 22، 91، 92(
)لحظ اأن اللفظ بكل منها يتكون من جزاأين، اآحاد وع�شرات(

٭  اجلزء الأول يطابق املعدود تذكرًيا وتاأنيًثا، واجلزء الثاين ل يتاأثر بنوع املعدود.
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يطابق
يتاأثر / من�شوب

يخالف
مفرد من�شوب

مفرد جمرور

٭  املعدود: مفرد من�شوب منّون.
تقول: واحد وع�شرون طالًبا، و اإحدى وع�شرون طالبة.

اثنان وت�شعون طالًبا، و اثنتان وت�شعون طالبة.
واجلزء  وتاأنيًثا،  تذكرًيا  املعدود    ............................. )الآحــاد(  العدد  الأول من  فاجلزء 

الثاين ل .............................  بنوع املعدود. واملعدود يف كل احلالت مفرد ............................. .

الأعداد )23، 99(
)لحظ اأن اللفظ بكل منها يتكون من جزاأين: اآحاد وع�شرات(

٭  اجلزء الأول يخالف املعدود، واجلزء الثاين ل يتاأثر.
ن. ٭  املعدود: مفرد من�شوب منوَّ

تقول: ثالثة وع�شرون رجاًل، اأربعة وثالثون رياًل، خم�شة و�شبعون ولًدا
ثالث وع�شرون امراأة، اأربع وثالثون بنًتا، خم�ض و�شبعون ليلة

فاجلزء الأول .............................  املعدود يف التذكري والتاأنيث، واجلزء الثاين ل يتاأثر، 
واملعدود ............................. .

)املئة والألف وم�شاعفاتهما(
٭  العدد ل يتاأثر بنوع املعدود، فهو بلفظ واحد  للمذكر واملوؤنث.

٭  املعدود: مفرد، جمرور، منّون.
تقول: مئة رجٍل، مئة امراأٍة.. األف طالٍب، األف طالبٍة

�شبع مئة رياٍل - ت�شعة اآلف ورقٍة
فاأنت تالحظ اأن لفظ العدد ل يتاأثر بنوع املعدود، واأن املعدود ............................. .
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الأف�شح

التعجب
م�شتثنى

غري مق�شودة/�شبيًها

من�شوًبا

تاأنيثاً

فــائــدة: حــني يكون الــعــدد مكوًنا مــن ثــالث خــانــات فــاأكــرث فالأف�شح قــراءتــه من 
اليمني اإىل الي�شار.

تقول يف قراءة العدد )4576 طالب / طالبة(:
�شتة و�شبعون وخم�ض مئة واأربعة اآلف طالٍب - �شت و�شبعون وخم�ض مئة واأربعة 

اآلف طالبة.
ويجوز:

و�شت  مئة  وخم�ض  اآلف  اأربــعــة   / طالًبا  و�شبعون  و�شتة  مئة  وخم�ض  اآلف  اأربــعــة 
و�شبعون طالبًة.

فالقراءة من الي�شار اإىل اليمني جائزة، والقراءة من اليمني اإىل الي�شار هي ............
تلخي�ض الأ�شاليب النحوية

لقد تعر�شنا لأربعة اأ�شاليب من الأ�شاليب النحوية، هي:
1 النداء: وقد عرفنا اأنه يتكون من حرف نداء + ا�شم منادى يكون مبنًيا على

 ما يرفع به اأو ................
فيبنى على ما يرفع به حني يكون: علًَما مفرًدا، اأو نكرة مق�شودة، اأو ُمعّرًفا بــ ) ال ( 
م�شبوًقا بكلمة ) اأيها ( للمذكر، اأو ) اأيتها ( للموؤنث، و ُين�شب حني يكون: مركًبا اإ�شافيًّا، 

اأو نكرة .............................  اأو .............................  بامل�شاف.
2 ال�شتثناء: ويتكون من ثالثة اأركان: 

م�شتثنى منه + اأداة ا�شتثناء + .......................
3 التعجب: ويتكون من: �شيغة .............................  + ا�شم من�شوب متعجب منه.

4 العدد: ويتكون من:

اأ - لفظ العدد، الذي يتاأثر اأحياًنا بنوع املعدود تذكرًيا و .............................
ب - املعدود: الذي يكون: اإما جمًعا جمروًرا اأو مفرًدا.
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ق�صايا اإمالئية
عنوان الوحدة
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الأهداف 
التدريبية

ُيتوقع منك في هذه الوحدة اأن:

 تبين سبب كتابة األلف المتطرفة على الصورة المعينة في كلمات معطاة.

 تحدد الحروف التي تزاد في الكلمة، والتي تحذف منها، وما يوصل وما يفصل 

من الكلمات.

 تعلل زيادة الحروف أو حذفها من الكلمة، ووصل الكلمات أو فصلها.

 تميز بين أنواع الكلمات الموصولة.

 تكتب عددًا من الكلمات التي بها ألف متطرفة بشكل صحيح.

 تكتب عددًا من الكلمات بالزيادة والحذف والوصل والفصل بسالمة إمالئية.

 تصحح أي خطأ في األلف المتطرفة، وفي رسم الكلمات ذوات الزيادة والحذف 

والوصل والفصل.

 تكتب فقرات كاملة في موضوع ما مشتملة على ألف متطرفة، وكلمات فيها 

زيادة وحذف بشكل صحيح.

دليل الوحدةدليل الوحدة

مو�شوعات 
الوحدة

  األلف المتطرفة.
 الحذف والزيادة.

 الوصل والفصل.

 أسبوعان = عشر حصص.مدة التنفيذ
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اإر�صادات 
المتعلم

على  أترسُم   الكلمة؛  في  المتطرفة  األلف  رسم  في  الُكتاب  من  كثير  يحتار   

صورة ألف، أم على صورة ياء؟ فال تكن من هؤالء. تعرَّف جيًدا في هذه الوحدة على 

أحوال رسمها على صورة األلف وعلى صورة الياء.

هل  أصلها،  على  واألفعال(  األسماء  بعض  )في  المتطرفة  األلف  رسم  يعتمد   

أصلها ألف أو واو؟ كن دقيًقا في تحديد أصل األلف قبل الشروع في كتابتها .

 اللغة العربية كأي لغة في العالم، يدخل كلماتها من الحذف والزيادة ما ال يؤثر 

في نطق الكلمة، فال تعجب من هذه الظاهرة.

مــراجـــع 
المتعلم

 محمود شاكر سعيد )2010 م(: المرشد في اإلمالء والترقيم والتحرير 

  العربي، مكتبة كشكول للنشر، القاهرة.

 عبد العليم إبراهيم )1975م(: اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية، مكتبة 

  غريب للنشر، القاهرة.

دليل الوحدة دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

ُ
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النشاطات التمهيدية

الكلمات  يف  الواردة  الأخطاء  واأ�شلح  املنا�شبة،  اأماكنها  يف  الرتقيم  عالمات  �شع  ثم  الآتي،  الن�ض  اقراأ   1
املهموزة:

اأخطارها  ليكاد يعجز عن درئ  اأقطار حياته حتى  الإن�شان من خمتلف  التلوث كثرية دخلت على  م�شادر 
التي تغلغلت يف كل جمال مع تيار املدينة الدافق بخريه و�شره فالأقذار والقمامات تلقي بها يد الإن�شان 
على الأر�ض هنا وهناك وامل�شانع جتمع نفاياتها حولها اأو على مقربة منها تطرح ما تخلف من احما�ض 
وكيماويات وزيوت يف مياه الأنهار والبحار فتكدرها وتذهب ب�شفوها واملبيدات احل�شرية تلوث الزرع والثمار 
ا  وجتعلها �شموًما �شارًة كثرًيا ما تق�شي اإىل جانب احل�شرات على الطري وال�شمك واحليوان وتخلف اأمرا�شً
كثرية متتد اإىل حلوم املا�شية واأكبادها واألبانها الإ�شعاع الذي ينبعث من التجارب الذرية والنووية والنظائر 
امل�شعة يعد خطرًيا على ال�شحة واحلياة وقد ميتد هذا الأثر �شنني طواًل ولي�ض اأدل على ذلك مما خلفته 
القنبلتان الذريتان اللتان األقيتا على هريو�شيما وجنازاكي يف احلرب العاملية الثانية هكذا اإمتدت يد التلوث 
الرهيبة اإىل حياة الإن�شان فرتكت اآثارها عليها كاآبة وخطًرا طعام ملوث يحمل ال�شم اإىل اجل�شم وماء يغ�ض 
به �شاربه ول ي�شت�شيغه وهواء م�شبع باجلراثيم مفعم بالروائح الكريهة و�شجيج هادر يف امل�شانع والآلت 
تفتقد الأذن يف �شخبه الهدوء فيعوزها ول جتده واإن مل ُتَواَجه هذه امل�شكلة مبا هي جديرة به يف الفكر 
والعمل ومن الإعالم والتخطيط والتجريب ومن معاونة الدول املتقدمة للدول النامية ف�شتزداد اأخطارها 

ويزداد العجز عن و�شع احللول احلا�شمة لها.

L-GE-CBE-TRC-logh3-U2-L1
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النشاطات التمهيدية  واالختبار القبلي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-قضايا إمالئية

المشترك

الثانوية مقررات

اإن  الآتية، م�شتعيًنا -  النحوية  املفاهيم  اأمثلة على  الدر�ض الإمالئي. اكتب  النحوية جزء من  املفاهيم   معرفة 
�شئت - مبراجعك النحوية اأو اأحد زمالئك. 

 ال�شم املنقو�ض: .............................................................................................................................................................................................

 الأفعال املعتلة الآخر: .................................................................................................................................................................................

 اأ�شماء الإ�شارة: ................................................................................................................................................................................................

 حروف اجلر: ...................................................................................................................................................................................................
 الأ�شماء املبنية: ..............................................................................................................................................................................................

2
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3 )َمْن، ما( تاأتيان للدللة على ال�شتفهام، وللدللة على ال�شم املو�شول، بح�شب اجلملة، مثل على ذلك، 
)َمْن وما املو�شولتان ت�شتطيع اأن ت�شع بدًل عنهما )الذي اأو التي( اأو مثنياتهما اأو جمعهما(.

.......................................................................................................................................................... )َمْن ال�شتفهامية(

.......................................................................................................................................................... )ما ال�شتفهامية(

.......................................................................................................................................................... )َمْن املو�شولة(

.......................................................................................................................................................... )ما املو�شولة(

4 ارجع اإىل مراجعك الإمالئية وا�شتكمل منها اجلداول والأ�شكال الآتية: )منزيل(

يف احلروفيف الأفعاليف الأ�شماء الظاهرة الإمالئية

ــر  ــ اآخـ الألـــــــــف يف  كـــتـــابـــة 
الكلمة

ال�شورة 
الكتابية

على �شورة 
الياء )ى(

غري منقوطة

كــل ا�ــشــم زادت حــروفــه عــن ثــالثــة، مثل: ٭ 

م�شطفى ............................................................
٭ كــل ثــالثــي اأ�ــشــل األــفــه الــيــاء، مــثــل: فتى،

............................................................................ 
٭ اأربعة اأ�شماء اأعجمية هي: ك�شرى، بخارى، 
............................................................................

لدى،  ــى،  اأنَّ اأ�شماء مبنية هي: متى،  اأربعة  ٭ 

............................................................................

حــروفــه  زادت  فــعــل  كـــل  ٭ 

عن ثالثة، مثل: ا�شطفى
...........................................

ــل  ــ ــ ــش ــ اأ�ــ ثـــــــالثـــــــي  كــــــــل  ٭ 

األـــفـــه الـــيـــاء، مـــثـــل: رمـــى،
............................................. 

ــروف  ــ ــ حـ اأربــــــــعــــــــة  ٭ 

......... على  اإىل،  هي: 

..................................

احلــــــروف  جـــمـــيـــع  ٭ 

مثل:
ل، يا، ما.

٭ كـــل ثــالثــي اأ�ـــشـــل األــفــه 

الواو، مثل: 
دعا، ...............

ــا،  ــوريــ ــل: كــ ــثــ ــة، مــ ــيــ ــمــ ــجــ ــاء الأعــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ٭ الأ�ـ
بريطانيا ............................................................
............. اإذا  نا،  اأنــا،  مثل:  املبنية،  الأ�شماء  ٭ 

.........................................................................

الـــواو، مثل: ع�شا، األــفــه  اأ�ــشــل  كــل ثالثي  ٭ 

............................................................................

على �شورة
الألف )ا(

املوا�شع

الزيادة

زيادة الواو زيادة الألف

تزاد الألف يف اآخر الكلمة يف ثالث حالت هي:
..................................................................................... .1
..................................................................................... .2
..................................................................................... .3

تزاد الواو يف الكلمات الآتية:
...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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اأمثلتها  موا�شعها

الو�شل

و�شل )ما( ال�شمية واحلرفية: و�شل )َمْن( و�شل )ل( النافية: و�شل )كي(:

اهلل، الرحمن، طه، لكن، ...............................................................بع�ض الأ�شماء واحلروف

للنب، ..........................................................................................................

هذا قا�ٍض عادل ....................................................................................

ل تن�ض ......................................................................................................

)ابن(  اإذا وقعت بني علمني
)ابن(  اإذا وقعت بعد ياء النداء

)ال( اإذا �شبقت بالالم
اإذا �شبقت بالالم وبعدها لم

من اآخر الفعل امل�شارع املجزوم

النكرة  املنقو�ض  ال�شم  اآخــر  من 
يف حالتي الرفع واجلر

الظاهرة الإمالئية

حـــــــــــــذف حـــــــرف 
الألف من:

حذف  )ال(

حذف الياء

حـــــــــذف حـــــــروف 
العلة )ا، و، ي(

ما ال�شمية:
و�شل ما ال�شمية ال�شتفهامية بال�شم قبلها.

و�شل ما ال�شمية بحرف جر بــ )نْعَم، من، 
عن، يف(

ما احلرفية:
و�شل ما امل�شدرية بــ )حني، ريث، اأين، كل(

، بني،  و�شل ما الكافة بـ )طال، َقلَّ
،كي، اإن واأخواتها( قبل، ُربَّ

1-و�شل كي ب )ل( النافية.

2-و�شل كي بـ )ما( الزائدة.

هات اأمثلة:هات اأمثلة:هات اأمثلة:هات اأمثلة:

..................................................................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

1-و�شل ل النافية بـ )اإْن( ال�شرطية 

2-و�شل ل النافية بـ )اأَْن( امل�شدرية 
النا�شبة للفعل امل�شارع.
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ثانًيا: �سع عالمة الرتقيم املنا�سبة بني الأقوا�س يف الفقرات الآتية:
ن�سنف املعرفة اإلى ثالثة اأنواع رئي�سة هي: 

 املعرفة احل�سية: وهي التي يكت�سبها الإن�سان عن طريق اللم�س وال�ستماع وامل�ساهدة املبا�سرة ) ( وهذا النوع 
من املعرفة ب�سيط ) ( لأن اأدلة الإقناع متوافرة )ملمو�سة( اأو ثابتة يف ذهن الإن�سان.

 املعرفة التاأملية )الفل�سفية(: وهذا النوع من املعرفة يتطلب الن�سج الفكري ) ( والتعمق يف درا�سة الظواهر 
املوجودة ) ( حيث اإن م�ستوى حتليل الأحدات وامل�سائل املدرو�سة يوجب الإملام بقوانني وقواعد علمية ل�ستنباط 
احلقائق عن طريق البحث ) ( ولكن يف العادة ل يح�سل الباحث على اأدلة قاطعة وملمو�سة تثبت حججه، ولكنه 
يقدم الرباهني عن طريق ا�ستعمال املنطق والتحليل، ويثبت اأن النتائج التي تو�سل اإليها تعرب عن احلقيقة 

واملعرفة ال�سحيحة للق�سية اأو امل�ساألة ) ( 
 املعرفة العلمية )التجريبية(: وهذا النوع من املعرفة يقوم على اأ�سا�س املالحظة املنظمة للظواهر ) ( وعلى 

اأ�سا�س و�سع الفر�سيات العلمية املالئمة والتحقق منها عن طريق التجربة و جمع البيانات وحتليلها ) (
ثالًثا: اخرت الكلمة ال�سحيحة من بني الأقوا�س:

اجته احلاج بعد الطواف اإلى )امل�سعى - امل�سعا - امل�سعي(.     

ن - منمن ( حتدث .    نقلت اخلرب )ِمن َمن - ممَّ
   )ذالك - ذلك - ذللك( رجل عفيف.  

   )ل تن�س - ل تن�سى - ل تن�سا( ذكر اهلل.
   م�ساحة هذه الأر�س )ت�سع مئة - ت�سعمائة - ت�سعة مئة( مرت.

التعليل الت�سويب اخلطاأ التعليل الت�سويب اخلطاأ

اختبار قبلي

عن احل�سن بن علي بن اأبي طالب  قال: حفظت من
"دع ما يريبك اإلى ما ل يريبك"

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

)٢( سورة النحل اآلية: ٢٩. )١( سورة التوبة اآلية: ١١٩.
)٣( رواه الرتمذي والنسائي.

 )١(

 )٢(

 )٣(

ا حتت كل كلمة ر�سمت همزتها خطاأ، ثم اأ�سلح الأخطاء يف اجلدول الالحق:اأوًل  - �سع خطًّ
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ا�لف المتطرفة

ا�شتعن باملنظم ال�شابق لتحديد ال�شبب:

�شورة الألف يف اآخر الكلمة:

الأمثلةالأمثلة ال�شببال�شبب
دعا، ُربا، �شما، ع�شا، منا، ك�شا

فرن�شا، مو�شيقا، اأوروبا
اأنا، هذا، مهما، هنا، اإذا، ماذا

ل، ما، يا، اإل، األ، اأما
دنيا، ا�شتحيا، اأعيا، مرايا

رمى، فتى، ُهدى، م�شى، منى، �شعى
اأعطى، م�شطفى، ا�شتوى، مر�شى

ك�شرى، بخارى، مو�شى، عي�شى
متى، اأنى، الأىل، لدى
اإىل، على، بلى، حتى

اأ�شماء اأعجمية م�شتثناة
اأ�شماء مبنية م�شتثناة

حروف م�شتثناة �شبقت الألف بياء

كتابة الألف على �شورة )ى( كتابة الألف قائمة على اأ�شل �شورتها )ا(

4 حروف4 اأ�شماء مبنية4 اأ�شماء اأعجمية

حالت ر�شمها بهذه ال�شورة
)ى(

حالت ر�شمها بهذه ال�شورة
)ا(

ما قبل األفه ياء

منظم متهيدي:
لالألف املتطرفة يف اآخر الكلمة �شورتان )ا(، )ى(، ويتاأثر ر�شمها باأربعة عوامل، هي:

1. عدد حروف الكلمة: )ثالثة اأو اأكرث من  ثالثة(.
2. اأ�شل الألف: )اأ�شلها الواو اأو  اأ�شلها الياء (، يعرف اأ�شل الألف بتقليب الكلمة.

3. نوع ال�شم: )معرب اأو مبني(. الأ�شماء املبنية هي: ال�شمائر واأ�شماء الإ�شارة، والأ�شماء املو�شولة، واأ�شماء 
ال�شرط، واأ�شماء ال�شتفهام...

4. لغة ال�شم: العربية اأو الأعجمية )غري العربية(.

L-GE-CBE-TRC-logh3-U2-L2
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األلف المتطرفة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-قضايا إمالئية

المشترك

الثانوية مقررات
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1  اخرت الكلمات ال�شحيحة من بني الأقوا�ض مع بيان ال�شبب:
 �شافر الوزير اإىل)بلجيكا - بلجيكى(. ..................................................................................................................

  ) انتها - انتهى - انتهي( الع�شر الأموي عام 132 هـ. .......................................................................................................
 من طلب )العال - العلى - العلي( �شهر الليايل. ..............................................................................................................

 )مهمى / مهما ( تك�شل تف�شل. .....................................................................................................................................................
 )بنى - بنا - بني( فاعل اخلري م�شجًدا. ...............................................................................................................................

2 �شحح الأخطاء يف اجلمل الآتية مع ذكر ال�شبب:
   اأر�شل اهلل عي�شا بن مرمي اإىل بني اإ�شرائيل. ........................................................................................................................

   وا�شلت الجتهاد حتَّا حققت بغيتي. ..........................................................................................................................................
   ينبع نهر النيل من اأوغندى. ........................................................................................................................................................
   الإ�شالم دين الهدا. .............................................................................................................................................................................

3 اجعل كل األف متطرفة ب�شورة الياء على �شورة األف والعك�ض، على غرار املثال: 
   ُي�شتدَعى املتهم اإىل املحكمة. دعا القا�شي املتهم اإىل املحكمة .

   ك�شا الغني الفقري ثوًبا. ....................................................................................................................................................................
   لها الغافلون عن ذكر اهلل. ...............................................................................................................................................................

4 ملعرفة اأ�شل الألف املتطرفة عدة طرق، فمن ذلك التثنية، مثل: 
  ع�شا: ع�شوان. اأ�شل الألف املتطرفة يف )ع�شا ( الواو.

ا�شتخدم طرًقا اأخرى ملعرفة اأ�شل الألف املتطرفة يف الكلمات الآتية: 
  رحى: ...........................................................................................................................................................................................................

  منفى: ..........................................................................................................................................................................................................
  حما: ..............................................................................................................................................................................................................
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5 مثل لكلمات ختمت باألف متطرفة يف جمل مفيدة، وذلك كما ياأتي:
  كلمة عربية زادت حروفها عن الثالثة ...............................................................................................................................................
  كلمة ثالثية اأ�شل األفها الياء ..................................................................................................................................................................
  كلمة ثالثية اأ�شل األفها الواو .................................................................................................................................................................

6 اقراأ: 

7  عرب عن حمتوى ال�شورة الآتية بفقرة، حماوًل ا�شتخدام اأكرب قدر ممكن من الكلمات املختومة باألف: )منزيل( 

8 ار�شم �شكاًل يلخ�ض حالت ر�شم الألف املتطرفة مع التمثيل: )منزيل( 

٭ تكتب الألف املتطرفة األًفا على �شورتها اإذا �شبقتها ياء، مثل: ق�شايا، دنيا، مرايا 

....................................................................................................................................................................... ) هات اأمثلة اأخرى (  

٭ قارن بني الكلمتني امللونتني يف اجلملتني الآتيتني: 

يحيى طالب مهذب     /     امل�شلم يحيا وميوت عزيًزا 
كتبت كلمة )يحيى ( بهذه ال�شورة ؛ لأنها  ................................. وذلك للتفريق بينها وبني الفعل ....................................

الذي مبعنى، يعي�ض.
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اختبار بنائي

ثانًيا: احذف ال�شمائر من الكلمات الآتية، ثم اأعد كتابتها:
دنوت: ........................، م�شالكم: ......................... ، مو�شيقاهم: ......................... ، عليهن: ........................، �شقاك: ........................... 

نها، مراعًيا �شالمة ر�شم الألف املتطرفة، ثم راجع وتاأكد. ثالًثا: �شيملي املعلم عليك عدًدا من اجلمل دوِّ

�شبب كتابتها بهذه ال�شورة الكلمة�شبب كتابتها بهذه ال�شورة الكلمة

11

22

33

44

55

مف ىف يف حق
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اأوًل: احلذف:
ا ل لفًظا ( اخرت.  ا ولفًظا / خطًّ 11 حتذف الألف من )لكن، الرحمن، اإله، اهلل ...(    ) خطًّ

22  حتذف الياء من اآخر ال�شم .......................................... اإذا كان نكرة مرفوعة اأو ..........................................................................

33  حتذف حروف العلة من اآخر فعلي: .......................................... و.........................................................................................................

44  حتذف همزة الو�شل من )ال( اإذا �شبقتها الالم مثل: القلم / للقلم، فما الذي حدث للكلمات الآتية:

)لغة / اللغة / للغة( )حلم / اللحم / للحم( ؟ .......................................................................................................................................

ثانًيا: الزيادة: 
ا ل لفًظا( يف كلمة  ............................................. للتفريق بينها وبني كلمة ................................................ 11  تزاد الواو )خطًّ

22  ملاذا �شميت الألف يف ) ذهبوا، اعملوا ( بالألف الفارقة ؟ ...........................................................................................................

33  اأعط مثاًل من عندك على األف الإطالق: 

................................................................................................................................................................................................................................................     

الزيادة

الألف الواو الياء الألف

من الكلمات:

اهلل، اإله، الرحمن

طه، هذا، هذه.

هذان، ه�ؤالء

اأولئك، ذلك، لكن.

يف الكلمات:

عمرو

اأولئك

اأوالت

اأوالء

اأ - من كلمة )ابن( اإذا:
-  وقعت بني علمني.

- بعد ياء النداء
ب - من كلمة )ا�سم( يف 

الب�سملة.
ج - من )ال( اإذا �سبقت 

بالالم، للعلم، للمدر�سة.
د - اإذا �سبقتها همزة 

اال�ستفهام، مثل:اأنت�سر 
الفريق؟

االأ�سل: اأانت�سر الفريق؟

ال��ف��ارق��ة،  االأل����ف   - اأ 
اجلماعة  واو  بعد 
مثل:  االأف��ع��ال،  يف 

جل�س�ا، اذهب�ا.
ت��ن���ي��ن  األ��������ف   - ب 
ال���ن�������س���ب م��ث��ل: 

قدًما، كتاًبا.
االإط�������الق، يف  األ�����ف   - ج 

الق�ايف ال�سعرية.

من اآخر اال�سم 
املنق��ص: اإذا 
كان: مرف�عًا 

اأو جمروًرا، 
غري م�ساف 
وال معرف ب� 
)ال(، مثل: 

هذا قا�ٍص.
ذهبت اإىل 

قا�ص.

الفعل  اآخ���ر  م��ن 
اإذا كان:

اأ - اأمًرا، مثل:
     ادع، ا�سع، ارم

م�����س��ارًع��ا   - ب 
جم�������زوًم�������ا، 
تن�ص  ال  م��ث��ل: 
ال�������س���الة، مل 

اأ�سع يف ال�سر

حرف 
العلة

همزة 
الو�شل

احلذف

الحذف والزيادة

االستنتاج
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الحذف والزيادة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-قضايا إمالئية

المشترك

الثانوية مقررات
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1 ا�شتخرج من اجلمل الآتية كل كلمة تعر�شت لزيادة اأو حذف مع التو�شيح.
   امل�شلمون لن يتخلوا عن القد�ض.

   األتحق زيٌد بناد ريا�شي؟ 
   ل مت�ِض بالنميمة بني النا�ض.

   قال النابغة الذبياين:     فتًى متَّ فيه ما ي�شرُّ �شديَقُه      على اأّن فيه ما ي�شوُء الأعاِديا 

   لالإهمال نتائج و خيمة. 

   رجع عْمرو اإىل بيته مبكًرا. 

   لل�شاِن فائدٌة عظيمٌة.

   الأمهاُت اأولُت رحمٍة باأبنائهن.

2 اقراأ اجلمل الآتية، ثم �شع الألف الفارقة بعد واو اجلماعة يف الكلمات التي حتتاج اإليها فقط، وعلل �شبب   
          عدم اإ�شافة الألف الفارقة يف الكلمات الأخرى:

   مهند�شو ال�شركة متقنون لأعماِلهم.

   ل تن�شو اأداَء واجباتكم على اأمّت وْجٍه. 

   احلقُّ يعلو ول ُيْعلى عليه.
   الطالب لن يتاأخرو عن احل�شوِر.

  ا�شتعّدو جيًدا للذهاِب اإىل املدر�شة. 
  اأبو بكٍر ال�شديُق اأوُل من اأ�شلَم من الرجاِل.

3 اأدخل حرف اجلر ) الالم ( على الكلمات الآتية يف جملة مفيدة، ثم بني ما حدث. 
  ال�شماء:  .......................................................................................................................................................................................................
   الليمون:  ....................................................................................................................................................................................................

   اللبيب:   ...................................................................................................................................................................................................
  الإمالء:   ....................................................................................................................................................................................................

نشاطات التعلم
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ً

4

5

6

7

مثل - من �إن�ش�ئك -مل� ي�أتي يف جملة مفيدة:

� حتت �لكلم�ت �لتي حذفت �لألف منه�: �قر�أ �لآي�ت �لكرمية، ثم �شع خطًّ
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8 اجعل الكلمات الآتية من�شوبة يف جمل مفيدة، بحيث يظهر فيها تنوين الن�شب: 
  ثوب: .................................................................................................................................................................................................................

  ماء: ..................................................................................................................................................................................................................

  بيت: .................................................................................................................................................................................................................

  غرفة: .............................................................................................................................................................................................................

  ظلمات: ..........................................................................................................................................................................................................

  من�شاأ: ...............................................................................................................................................................................................................

)�شفهي( ا�شرح البيتني الآتيني �شرًحا اأدبيًّا واإمالئيًّا. 9

اأيف احلق اأن ُيعطى ثالثون �شاعًرا               وُيْحَرَم ما ُدون الر�شــا �شـــــاعٌر مثلي 
كما �شاحموا )عْمًرا ( بواو مزيدة               و�شــويــق )بـ�شـم اهلل( يف األـــف الــو�شـــل 

10 �شيملي عليك املعلم عدًدا من اجلمل قم بكتابتها، مراعًيا قواعد احلذف والزيادة:  

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

 يقول ال�شاعر اأبو �شعيد الر�شتمي:
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اأوًل - �شحح الأخطاء يف اجلمل الآتية:                ال�شواب 
.................................................................................................  اأ�شبح هاذا احلفُل جميًل.    
.................................................................................................  العّماُل اجتهو اإىل امل�شنع.    
.................................................................................................   األئك اأولياُء الأموِر، وهاوؤلء معلمون.  
.................................................................................................  احتفى الرجل ب�شيوفه ؟    
.................................................................................................   جل�شُت بجانب نهٍر جاري.   

.................................................................................................  قراأُت ق�شائَد ح�َشان ابن ثابت.   

.................................................................................................  اإذا اأكلَت فقل: با�شم اهلل الرحمان الرحيم. 

.................................................................................................   خرْجُت مبّكرا ول كن الطريَق مزدحٌم.  

ثانًيا: اقراأ اجلمل الآتية: 
  هذِه اجلائزُة للتني اجتهدتا.      عْمرو وعبُد الرحمن وخالٌد اأولو علٍم.

  يف قريتنا داٍع للخرِي.      كان ُعَمُر بن اخلّطاب عادًل.

  اجل�شوا يف اأماِكِنكم.      مل يكتِف اأميُن بالقليِل من العلِم.
                يقول )اأحمد حمرم ( يف مدح الر�شول  :

واغمر النا�َض حكمًة والدهورا  امالأ الأر�ض يا حممُد نورا      
ا�شتخرج من اجلمل ال�شابقة ما ياأتي: 

  كلمتني حذف منهما حرف الألف.

ا حذفت ياوؤه.   ا�شًما منقو�شً
  كلمة حذف منها حرف العلة.

  كلمة حذفت منها )ال ( التعريف.

  كلمتني ِزيَد فيهما حرف الواو.

  ثالث كلمات ِزيَد فيها حرف الألف.

اختبار بنائي
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منظم متهيدي
٭  ما ل ي�شح البتداء به والوقف عليه يجب و�شله، والو�شل اأن ت�شبك كلمتان اأو اأكرث لت�شبح كلمة واحدة يف 

الر�شم الإمالئي، مثل: {                                   ، حيث �شبكت الكلمات: فاء العطف، و�شني ال�شتقبال، والفعل 
)يكفي(، واملفعول به الأول)ك(، واملفعول به الثاين )هم(، وجعلت هذه الكلمات واحدة يف الر�شم الإمالئي.

٭  كل كلمة ي�شح البتداء بها والوقف عليها يجب اأن تكتب منف�شلة عدا ما �شياأتي معنا بعد قليل.

الو�شل 

1

3

5

2

4

6

لبيتنا نافذٌة كبريٌة.
)لبيتنا( مكونة من ثالث كلمات هي:

 .............. و ................... و .............
وقتئذ         حينئٍذ         حبذا

وقت + اإٍذ   ........         .......

اأ�شل الكلمتني  الو�شل    
= اأن ل تخافوا  األ تخافوا            

= اإن ل تذاكر تف�شل              ..............
= لأن ل تتاأخر  اأ�شرْع لئال تتاأخر     

اأ�شرْع ....... تتاأخر      = لكي ل تتاأخر 

اإنـما ، اأنـما، كاأنـما ، ليتما، لكنما 
و�شلت )ما( بـ ...................................

اأينما ، كيفما، كلما، حينما ، ريثما، طالـما،
مثلما، ح�شبما.

و�شلت )ما( باأ�شماء ..................... واأ�شماء
................... والظروف وبع�ض الألفاظ.

ِمَّ = ِمْن + َما ِمَّ تتكون اخللية؟ 
عمَّ = ................... عمَّ تت�شاءل؟  
مِل  = ................... مِل تقراأ؟  
اإلم = ................... اإلم ترجع الظروف؟ 

عالم=................ عالم ت�شع الكرا�شة؟   
الو�شل يف هذه الأمثلة بني:

ما ال�شتفهامية و ................................

ن = ِمْن + َمْن مِمَّ ن اأخذت العلم؟  مِمَّ
عّمَن = ............ + ........... ن تتحدث؟  عمَّ

)فيمن، ملن، مبن(
هنا و�شلت ............ بـ ..........................

عند و�شل ِمن و َعن بـ )َمن( نحذف منهما
حرف ................

راأ�شمالية مكونة من: راأ�ض + مالية 
كهرومغناطي�شية مكونة من: 

....................................................
بعلبك مكونة من: ...............................

الوصل والفصل

L-GE-CBE-TRC-logh3-U2-L4
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والوصل والفصل

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-قضايا إمالئية

المشترك

الثانوية مقررات

} 

)1( سورة البقرة اآلية: 137. 
 

)1(
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بناء على اجلدول ال�شابق فاإن ما يجب و�شله: 
11  الكلمات املكونة من حرف اأو حرفني مما ل ي�شح البتداء به، والوقف عليه، مثل: ........................................

هات مثاًل اآخر من عندك: ...............................................................................................
22  كل لفظني ............................................... واأ�شبحا ي�شتخدمان �شفهيًّا كالكلمة الواحدة، مثل:  .................................

هات مثاًل اآخر من عندك: 
33  و�شل اأن و ..................................................... و ..................................................... بـ )ل( .

44 و�شل )ما( بـ .................................. واأ�شماء ................................... واأ�شماء .............................. والظروف وبع�ض  الألفاظ.

 .......................................................................................... الآتية:   .............................................................. بحروف   ) )َمْن  و�شل   55

وعند و�شل حريف اجلر )ِمْن . عْن ( بـ ) َمْن ( فاإننا نحذف حرف ............................................................... لي�شبح 
ْن و ..................................................... ر�شمها: مِمّ

 .............................................................. ............................................................... مع حذف  66  و�شل )ما( ال�شتفاهمية بحروف 

من )ما( فت�شبح: 
  )ّم ...........................................................................................................................................................................................................( 

عند و �شل )ما ( ال�شتفهامية بحريف اجلر )ِمْن. عْن( فاإننا نحذف ....................................................................................

تنبيه:
٭  تف�شل كلمة )مئة( عن عددها يف قولنا: ثالث مئة، اإىل ت�شع مئة، لأنها مكونة من 

كلمتني، وكل كلمة  ي�شح  البتداء بها والوقف عليها يجب ف�شلها.
٭  ينبغي اأن تفرق بني )ما( ال�شتفهامية و)ما( املو�شولة.

٭  اإذا ات�شلت )ما املو�شولة( بحروف اجلر فاإن الألف يف )ما( ل حتذف، مثل: ابتعدُت 
ا يغ�شب اهلل. عجبُث مّما راأيت. طمعُت فيما لديك عمَّ

االستنتاج
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نشاطات التعلم

1 ما الذي حدث يف الكلمات امللونة يف اجلمل الآتية:
   ملن هذه املتاجر؟ .....................................................................................................................................................................................

ن ي�شيء اإليه .................................................................................................................................................    يتغا�شى احلليم عمَّ

   اإلم ت�شتمع كل ليلة؟ ...........................................................................................................................................................................
    مَّ يرتكب املاء؟ ....................................................................................................................................................................................

   احللزون من طائفة البطنقدميات ..............................................................................................................................................
   اقرتْب مثلما اقرتبُت ............................................................................................................................................................................
   اأح�شر الكتاب معك عندما تزورين ..............................................................................................................................................
    يجب األ تتاأخر عن اأداء واجبك ....................................................................................................................................................

2 اقراأ اجلمل الآتية وا�شاًل ما يجب و�شله: 
   ِمن َمن ا�شرتيت ال�شيارة؟ 

   َمن ِمن هوؤلء كان الأف�شل؟ 

    على ما يدل حر�شك ال�شديد؟ 

    ذاكرت لكي ل اأف�شل يف المتحان.

    اأجبُت عن من مل يعرف الإجابة.
    الندم بعد فوات الأوان ل ينفع يوم اإٍذ. 

   كاأن ما الأبطال اأ�شود.

ْن من اجلمل الآتية اأ�شئلة تبداأ ب)من( اأو )ما(، مت�شلتني باأحد حروف اجلر.  َكوِّ 3
    يعتمد الالعب الفّذ على مهاراته يف املباراة ...........................................................................................................................

    ا�شتعان يو�شف ب�شديقه مازن يف تنفيذ امل�شروع ..................................................................................................................

ا يف غاية اجلمال .............................................................................................................................    ا�شتمعُت من املعلم ق�ش�شً
    يتحدث النا�ض عن اأبرز ما يدور يف املجتمع ...........................................................................................................................

    ُتعدُّ البطالة من امل�شكالت اخلطرية ..........................................................................................................................................
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4 عد اإىل مرجعك الإمالئي لإكمال الفراغات الآتية: )منزيل(
    ل تت�شل )كي( بـ )ل( اإذا: 

............................................................................................................................................................................................... ، مثل: 

...............................................................................................................................................................................................

    ل تت�شل )اأن( ب)ل( اإذا: 
............................................................................................................................................................................................... ، مثل: 

...............................................................................................................................................................................................

5 )ن�شاط متثيلي ( 
ه اأ�شئلتك  ف ب�شيفك اأمام زمالئك، ثم وجِّ �شتقوم باإجراء مقابلة مع اأحد امل�شاهري يف جمال معني. عرِّ

بحيث ت�شم اأكرب عدد ممكن من الكلمات املحتوية على و�شل.
�شجل اأ�شئلتك هنا: 

............................................................................................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................................................................................    

..........................................................................................................................................................................................................................     

...........................................................................................................................................................................................................................    

..........................................................................................................................................................................................................................     

...........................................................................................................................................................................................................................    

6 ميِّز بني )َمْن ( و )ما( ال�شتفهاميتني، )َمْن( و )ما( املو�شولتني فيما ياأتي، ثم �شع عالمة الرتقيم 
املنا�شبة يف نهاية اجلملة: 

ن توىل اأمره       يدافع املحامي عمَّ

    تاأملت فيما حويل 

ن دنوَت       ممَّ

ا يحدث يف العامل       يتاأثر خالد ممَّ

     مَّ ي�شنع الزجاج 

ر       فيم تفكِّ
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7 �شيملي عليك املعلم عدًدا من اجلمل قم بكتابتها ب�شكل �شحيح:
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

8  خل�ض اأجزاء الدر�ض )الف�شل والو�شل ( يف �شكل اأو جدول، مع التمثيل. 
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اأوًل: �شحح الأخطاء فيما ياأتي: 
 �شوف اأ�شوُم رم�شان اإن�شاء اهلل.

   كّل ما جاء ال�شيُف اأكرمُته.

   ا�شرتيُت ب�شاعًة باأربعمئة رياٍل. 
   �شاألُت عّم حدث.

   ُكْل ِمْن ما اأحّل اهلُل. 

ثانًيا: ما �شبب ف�شل اأو و�شل الكلمات التي حتتها خط فيما ياأتي: 
   جئتك لكيال تغ�شب .......................................................................................................................................................................

   اأ�شهد اأْن ل اإله اإل اهلل ....................................................................................................................................................................
   َمن ِمن ال�شعراء اأعجبك؟ .........................................................................................................................................................

  اأقبل خم�ض مئة طالب ...................................................................................................................................................................
   انتظرُتك ع�شر دقائق ومل تاأِت. ) انتظرتك = انتظر + تاء الفاعل + كاف املخاطب ( 

..............................................................................................................................................................................................................................

ثالًثا: مثل -من اإن�شائك - ملا ياأتي يف جملة مفيدة: 
   لفظني ركبا يف لفظ واحد، واأ�شبحا ي�شتخدمان كالكلمة الواحدة:

.............................................................................................................................................................................................................................

   حرف جر ات�شل بـ)ما( ال�شتفهامية: 

............................................................................................................................................................................................................................

   حرف جر ات�شل بـ) من( فحذفت نونه: 

.............................................................................................................................................................................................................................

   حرف نا�شخ ات�شل بـ)ما(: 

.............................................................................................................................................................................................................................

   و�شل كلمتني اأو اأكرث لت�شبح كلمة واحدة يف الر�شم الإمالئي: 

.............................................................................................................................................................................................................................

اختبار بنائي
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نشاطات الغلق والتلخيص

1  اأكمل الفراغات الآتية:

٭  تكتب الألف املتطرفة على �شورة ياء غري منقوطة يف: 
1. كل كلمة عربية الأ�شل زادت حروفها عن الثالثة، مثل: .......................................................................
ا اأ�شل األفه الياء من ا�شم اأو فعل، مثل: .............................................................................. 2. ما كان ثالثيًّ
3. ................................................................................... ، هي: ك�شرى، ...............................................................................

4. اأربعة اأ�شماء ........................................................، هي: ...................................................................................................

5. اأربعة اأحرف هي: .............................................................................................................................................................
٭  تكتب الألف املتطرفة األًفا على اأ�شل �شورتها يف: 

..................................................................................................................................................................................................... . 1
....................................................................................................................................................................................................... .2
...................................................................................... . 4 ........................................................................................................ .3

٭  احلذف: 
ا ل لفًظا من الكلمات الآتية: ......................................................................................... 1. حتذف الألف خطًّ

2. حتذف ياء ال�شم ..................................................... اإذا كان .........................................................................................
3. حتذف حروف ...................................................................................... مثل: ................................................................

4. حتذف همزة الو�شل من اأول كلمة )       ( اإذا ..................................................................................................

5. حتذف همزة الو�شل من اأول كلمة )       ( اإذا ..................................................................................................
6. حتذف همزة الو�شل اإذا �شبقتها ............................................... مثل: ................................................................
7. حتذف همزة )ال ( التعريف اإذا ............................................... ، مثل: ..............................................................

٭  الزيادة: 
1. تزاد الواو يف: ......................................................................................................................................................................

2. تزاد الألف يف اآخر الكلمة ؛ للدللة على: 
٭  .......................................................................................................................................................................................................
٭  .............................................................................................   ٭  ..................................................................................................

٭  الف�شل: كل كلمة ي�شح البتداء بها والوقف عليها يجب اأن تكتب منف�شلة، مثل: .....................
٭  الو�شل: ما يجب و�شله: 

1. الكلمات املكونة من حرف  اأو حرفني مما ل ي�شح البتداء به، مثل: باء اجلر وبع�ض ال�شمائر.
2. كل لفظني ركبا يف لفظ واحد، مثل: ..................................................................................................................

3. و�شل )اأن / اإن / لكي ( بـ ) ......................................... ( مثل: .............................................................................
4. و�شل )من ( بـ ......................................... ، مثل: ..........................................................................................................

5. و�شل  ........................................... بحروف اجلر مع حذف األفها، مثل: .......................................................
6. و�شل .........................................................................................................................................................................................

�شل
الف

ل و
�ش

الو
ادة

لزي
 وا

ذف
حل

ا
فة

طر
املت

ف 
لأل

ا

L-GE-CBE-TRC-logh3-U2-L5

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
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نشاطات الغلق والتلخيص واالختبار البعدي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-قضايا إمالئية

المشترك

الثانوية مقررات
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2  عد اإىل �شورة النازعات، واأعط منها عدًدا من الأمثلة على: )منزيل(
     األف متطرفة: ...............................................................................................................................................................................................
     حذف: ..............................................................................................................................................................................................................
     زيادة: ................................................................................................................................................................................................................
     و�شل: ................................................................................................................................................................................................................

3 اكتب فقرة يف و�شف اإحدى ال�شورتني الآتيتني، حماوًل ا�شتخدام كلمات متثل القواعد التي در�شتها:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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4  امالأ الفراغات يف اجلمل الآتية بح�شب ما يطلب منك: 
)األف متطرفة وقعت رابعة اأوخام�شة (    جل�ض اأميُن قْرَب ..........................................  

)َمْن ال�شتفهامية (    ِمن ..................... ياأخذ ال�شعيف قوته؟   

) ابن (   ا�شم اأبي متام حبيب ..................... اأو�ض الطائي.   
)ا�شم اأعجمي ختم باألف متطرفة على �شورتها (    زار �شعٌد ............................................................  

)ا�شم حذفت منه الألف (    مررُت من عند ...............................................  

)اكتب العدد 600 لفًظا (    عدد احلا�شرين ...........................................  

)ا�شم حذفت ياوؤه (    يف بلدتنا ...........................................................  

)ا�شم زيدت فيه الواو (    اأكرمني ............................................................  
)كلمة زيدت الألف يف اآخرها (    الأطباء ..............................................................  

)ما املو�شولة (    حتدثت عن .............................. �شاهدته.  

5 اكتب فقرة تو�شح فيها ما تعلمته يف هذه الوحدة، وراأيك يف حمتواها، ومدى ا�شتفادتك منها.
....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................
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اختبار بعدي

قال اأبو فرا�ض احلمداين )�شاعر عبا�شي ( يعاتب �شيف الدولة )علّي بن عبداهلل(: 
رحــــــاب عـــلـــيٍّ لــلــعــفــاة رحـــــاُب
واأمـــــوالـــــه لــلــطــالــبــني نـــهـــاُب 
واأظـــلَـــَم يف عــيــنــيَّ مــنــه �شهاُب
ونــاُب  اأطـــلَّ  قــد  وللموت ظفر 
الــرجــال قــراُب  ول ن�شب بــني 
ومــنــاُب  حــوطــة  فيه  عنه  ويل 
�ــشــراُب  اأي احلــالــتــني  لــيــعــلــم 

وليتك تر�شى والأنام غ�شاُب
ــراُب  وبــيــنــي وبـــني الــعــاملــني خـ
وكل الــذي فوق الــرتاب تراُب 

ــي مــا يعلم اهلل غريه  اأدَّعــ ومــا 
ــه لـــلـــراغـــبـــني كــرميــة  ــالــ ــعــ واأفــ
ولـــكـــن نــبــا مــنــه بــكــفــي �ــشــارم 
ــاأ عــنــي واملـــنـــايـــا �ــشــريــعــة  ــطــ واأبــ
ــدمي عــهــدتــه  ــ فــــــاإل يـــكـــن ود قـ
األ ي�شيعني فاأحوط لالإ�شالم 
ولــكــنــنــي را�ــــضٍ عــلــى كــل حالة 

مــريــرة واحلــيــاة  فليتك حتــلــو 
وليت الذي بيني وبينك عامر 
فالكل هني  الــود  نلت منك  اإذا 

  ا�شتخرج  من الن�ض ال�شابق ما ياأتي: 
11   األًفا متطرفة على �شورة ياء، وبنيِّ مِلَ كتبت بهذه ال�شورة؟ 

................................................................................................................................................................................................................................

22   األًفا متطرفة على اأ�شل �شورتها. و بنيِّ مِلَ كتبت بهذه ال�شورة؟ 

...............................................................................................................................................................................................................................

33  كلمتني حذف منها حرف الألف .......................................................................................................................................................

44   ا�شًما حذفت منه ياوؤه ............................................................................................................................................................................

55   كلمة حذفت منها همزة )ال( التعريف .......................................................................................................................................

66   ثالث كلمات دخلها و�شل ....................................................................................................................................................................

ــاُباأَ ِمْن بعد بذل النف�ض فيما تريده                        اأُثــــاب مبــرِّ العتب حــني اأُثـ
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اأخي الطالب / اأختي الطالبة:
م ذاتك يف اجلدول الآتي: انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات والختبارات. قوِّ

اأتقنت مب�شتوى عال مهارات الوحدة

كتابة الألف املتطرفة اآخر الكلمة

ما يحذف من الكلمة

ما يزاد يف الكلمة   

ما يجب و �شله من الكلمات 

ما يجب ف�شله من الكلمات 

تقويم ا�داء

   
    

• خطتي املقرتحة لرفع م�شتوى اإتقاين با�شتمرار:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

اأتقنت قلياًل مل اأتقناأتقنت مب�شتوى متو�شط
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الياء

الياء

اأ�شل

ثالثة

واو

اأعجمية

�شورة الألف

الألف

الألف املتطرفة 
لالألف يف اآخر الكلمة �شورتان: 

1. األف على �شورة الياء دون نقط )ى(   2. األف على اأ�شل �شورتها )ا(
وكال ال�شورتني ت�شميان بالألف املق�شورة، كما اأنهما ت�شميان بالألف اللينة.

اأوًل: ُتكتب الألف املتطرفة على �شورة الياء )ى( يف مو�شعني: 
1. كل كلمة مكونة من اأربعة اأحرف فاأكرث. 

فالكلمات: )م�شعى، ملهى، انتهى، م�شت�شفى، ا�شرتعى( عدد حروفها اإما اأربعة 
اأو اأكرث: لذلك كتبت األفها على �شورة ........................

2. كل كلمة مكونة من ثالثة اأحرف اأ�شل األفها الياء.
الياء؛  األفها  واأ�شل  ثالثية،  جميعها  �شعى(  رمــى،  هــوى،  )فتى،  فالكلمات: 

ولذلك كتبت األفها على �شورة ........................
للتعرف على اأ�شل الألف نعمد اإىل تغيري �شورة الكلمة باأن ناأتي باملثنى، اأو 
اأن  اإلخ، فما ظهرت فيه الياء دل على  اأو امل�شدر ...  اأو الفعل امل�شارع،  اجلمع، 

اأ�شل الألف فيه ياء.
انظر مثاًل: )فتى، فتيان، فتية (، )رمى، يرمي، رمية، رميا ( جتد الألف قد 

انقلبت ياء؛ ولذلك قلنا اإن ........................ الألف ياء. 

ثانًيا: تكتب الألف املتطرفة على اأ�شل �شورتها )ا( يف املوا�شع الآتية:
1. كل كلمة تتكون من ثالثة اأحرف اأ�شل األفها الواو. 

اأحــرف،   ........................ من  مكونة  جميعها  ُربــا(  ع�شا،  جنا،  )دعــا،  فالكلمات: 
واأ�شل األفها الواو؛ ولذلك كتبت على اأ�شل �شورة الألف. 

للتعرف على اأ�شل الألف نعمد اإىل تغيري �شورة الكلمة باأن ناأتي باملثنى، اأو 
اإلخ فما ظهرت فيه الواو دل على  اأن  اأو امل�شدر ...  اأو الفعل امل�شارع،  اجلمع، 

اأ�شل الألف فيه واو. 
انظر مثاًل: )دعا، يدعو، دعوة(، )ع�شا، ع�شوان(، ) ربا، ربوة ( جتد الألف 

قد انقلبت واًوا؛ ولذلك قلنا اإن اأ�شل الألف ........................
2. الكلمات الأعجمية )غري العربية(.

فالكلمات )اأمريكا، طنطا، مو�شيقا ( كلها كلمات ........................ ؛ ولذلك كتبت 
على اأ�شل �شورة الألف. 

وي�شتثنى من ذلك: مو�شى، عي�شى، ك�شرى، بخارى. 
3. جميع الأ�شماء املبنية.

اأ�شل  على  األفها  كتبت  ولــذلــك  مبنية؛  اأ�شماء  اإذا(  هــذا،  ــا،  )اأنـ فالأ�شماء: 
........................   وي�شتثنى من ذلك: متى، لدى، اأنَّى، الأُىل. 

4. جميع احلروف. فالكلمات: )ل، اإل، األ، ما( كلها حروف، وكتبت األفها على اأ�شل 
�شورة ........................ وي�شتثنى من ذلك: اإىل، على، بلى، حتى. 

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(:المادة التعليمية
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منقو�ض

الواو

الألف

الياء
الأفعال

األف

احلذف والزيادة 
احلذف: هو اإ�شقاط اأحد اأحرف الكلمة ر�شًما مع بقائه يف النطق.

ا من الكلمات الآتية:  ا ل لفظًّ 1. حتذف الألف خطًّ
٭ لكن، الرحمن، اإله، اأولئك، هذا، هذه، هوؤلء، ذلك. 

٭ ابن، ب�شرط اأن تكون بني علمني ثانيهما اأب لأولهما، ولي�شت يف اأول ال�شطر. 
٭ ا�شم، اإذا دخلت عليها همزة ال�شتفهام، مثل: اأ�شمك علي؟ اأو دخلت عليها الباء 

يف الب�شملة  ) ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ( 
ف  2. حتذف ياء ال�شم املنقو�ض اإذا كان: مرفوًعا، اأو جمروًرا، غري م�شاف، ول معرَّ

بـ )ال(، مثل: هذا قا�ض، مررت براع. 
3. حتذف حروف العلة من اآخر الفعل امل�شارع املجزوم، مثل: مل ي�شع، ومل يرم، 

ومل يدع، اأو فعل الأمر املنتهي بحرف علة، مثل: �شعى، ا�شَع رمى، ارِم. 
4. حتذف )ال( التعريف من الكلمة املبدوءة بالم اإذا �شبقت بالم، مثل: لل�شان، للغة. 

انظر الأمثلة الآتية: عن عبد اهلل بن عمر  قال: �شمعت ر�شول اهلل  يقول:  
)كلكم راع وكلكم م�شوؤول عن رعيته (. 

 ..
جتد كلمة )راع ( قد حذفت الياء من اآخرها، واأ�شلها )راعي(؛ لأنها ا�شم .......................... 

يف حالة رفع. 
واأ�شلها )تدعو(؛ لأنها فعل  اآخرها،  .......................... من  وكلمة )تدع( قد حذفت 

معتل الآخر يف حالة جزم. 
اإل كرثة  �شبب علمي  بدون  و�شطها،  .......................... من  )اإلــه( قد حذفت  وكلمة 

ال�شتعمال. 
وخال�شة الأمر اأن ما يحذف من الكلمة اأربعة اأ�شياء: 

٭ الألف من  اأول الكلمة اأو و�شطها ٭ .......................... من اآخر ال�شم املنقو�ض  ٭ حرف 
العلة من اأواخر  .......................... املجزومة اأو اأفعال الأمر  ٭ )ال( التعريف.

الزيادة: هي اإ�شافة )الألف اأو الواو ( اإىل الكلمة ر�شًما، مع عدم النطق به. 
1. زيادة الواو: تزاد الواو يف اآخر كلمة )َعْمرو( كتابة ل نطًقا، للفرق بينها و بني 

)ُعَمر(، وتزاد يف اَلكلمات الآتية: اأولئك، اأولت، اأولء. 
2. زيادة الألف: الألف الزائدة ثالثة اأنواع: 

األف تزاد بعد واو اجلماعة يف الأفعال؛ للفرق بني فعل  اأ. الألف الفارقة، وهي 
الواحد وفعل اجلماعة. 

انظر الأمثلة الآتية: 
ب                        ج اأ              

ح�شر معلمو املدر�شة  هوؤلء دعوا ربهم    اأنت تدعو ربك   
اجتمع مديرو التعليم  الطالب مل يهملوا واجباتهم  ينجو احلذر   

جتد الأفعال يف )اأ( خمتومة بواو ولي�ض بعدها .......................... ؛ لأن الفعل يدل على 
الواحد، بينما الأفعال يف )ب( خمتومة بواو بعدها األف؛ للدللة على اجلمع، اأما 

املجموعة )ج( فاإن الواو وقعت يف اآخر ال�شم؛ ولذلك مل تلحقها الألف. 

)١( 

} }

)2( سورة القصص اآلية: 88. )1( رواه البخاري.

)٢(
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املربوطة

همزة

ال�شعرية

الواو
عمر

مربوطة
القوايف

الأفعال
املن�شوبة

ب. األف تنوين الن�شب. وهي األف تلحق اأواخر الأ�شماء املن�شوبة، ما مل يكن اآخر 
ال�شم تاء مربوطة اأو األًفا بعدها همزة. 

انظر الأمثلة الآتية: 
غر�ض املزارع �شجرًة �شخمًة  .. اأعطيت املحتاج غذاًء ودواًء.. قراأت كتاًبا مفيًدا. 

ففي املثال الأول مل تلحق األف تنوين الن�شب باآخر الكلمتني )�شجرة، �شخمة(؛ 
لأنها خمتومة بتاء التاأنيث ..........................

ويف املثال الثاين مل تلحق األف تنوين الن�شب باآخر الكلمتني )غذاء، دواء(؛ لأنها 
خمتومة بـ .......................... قبلها األف. 

ويف املثال الثالث حلقت األف تنوين الن�شب بالكلمتني ) كتاًبا، مفيًدا (؛ لأن اآخرهما 
لي�ض تاء مربوطة ول همزة قبلها األف. 

ج - األف الإطالق، و هي األف تلحق بالقوايف ال�شعرية اإذا كانت متحركة بالفتح. 
انظر الأمثلة: 

واإن اأنت اأكرمَت اللئيم متردا ٭ اإذا اأنت اأكرمت الكرمي ملكته  
مل اأجــد  وافــًيــا اإل الــكــتــابـــــا ٭ اأنا من بدل بالكتب ال�شحابا  

لأنها  الإطالق؛  األف  حلقتها  قد  الكتابا(  ال�شحابا،  )متردا،  الكلمات:  جند 
متحركة بالفتح يف القوايف ..........................

واخلال�شة: اأن احلروف التي ميكن زيادتها يف الكلمة هما حرفان فقط: الألف و 
..........................

فاأما الواو فاإنها تزاد يف كلمة )عمرو ( للتفريق بينها وبني كلمة ..........................
واأما الألف فزيادتها على ثالثة اأنواع: 

٭ الألف الفارقة، وهي الألف التي تزاد يف اأواخر .......................... الدالة على اجلمع. 
تكن  مل  ما   .......................... الأ�شماء  اأواخر  يف  تزاد  األف  وهي  الن�شب،  تنوين  األف  ٭ 

خمتومة بتاء .......................... اأو همزة قبلها األف. 
٭ األف الإطالق، و هي األف تزاد يف .......................... ال�شعرية.
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الر�شم

واحدة

هم
كـ . ت

م�شمى واحد

النون

اجلر
الألف

و�شل الكلمات وف�شلها

الف�شل: هو كتابة كل كلمة منف�شلة عن الأخرى. 
الو�شل: هواأن ت�شبك كلمتان اأو اأكرث لت�شبح كلمة واحدة يف الر�شم.

القاعدة الأ�شا�شية: كل كلمة م�شتقلة يف النطق يجب اأن تكتب منف�شلة يف الر�شم.
وكل كلمة ل ت�شتقل يف النطق يجب و�شلها. 

انظر املثالني الآتيني: 
1. )حممد طالب جمتهد( ثالث كلمات م�شتقلة يف النطق و منف�شلة يف .................... 
2. )ف�شيكفيكهم( خم�ض كلمات، هي: حرف العطف )ف(، وحرف ال�شتقبال )�ض(، والفعل )يكفي(، 

وال�شمري )ك(، وال�شمري )هم(. وقد و�شلت هذه الكلمات لت�شبح يف الر�شم كلمة ..........................

ما يجب و�شله من الكلمات: 
٭ كل كلمة مكونة من حرف واحد اأو حرفني غري �شاحلة لالبتداء بها اأو الوقوف 

عليها، مثل: فاء العطف، و باء اجلر، والالم، وال�شمائر املت�شلة، وما �شابهها. 
انظر الكلمات الآتية:

لهم - كالأ�شود - علْمُت. جتد الكلمة الأوىل مكونة من )لـ + .................... (، والثانية 
وقد    ،)....................  + )علمـ  من  مكونة  والثالثة  الأ�ــشــود(،   +  ....................( من  مكونة 

و�شلت الكلمتان؛ لأن اإحداهما ل ميكن اأن يبتداأ بها  اأو يوقف عليها. 

٭ كل كلمتني ُدجمتا يف اللفظ للدللة على م�شمى واحد. 

فالكلمات: بعلبك، راأ�شمالية، كهرومغناطي�شية ... هي يف الأ�شل تتكون من كلمتني 
) بعل، بك(، )راأ�ض، مالية(، )كهربائية، مغناطي�شية(، ولقد دجمت كل كلمتني منها 

لفًظا للدللة على .................... ....................؛ ولذلك و�شلتا يف الر�شم الإمالئي. 

٭ كلمة )َمْن ( تو�شل بحروف اجلر: ِمن، عن، يف، ل، ب؛ فت�شقط النون من حرف 

اجلر املختوم بنون، تقول: ممن، عمن، فيمن، ملن، مبن. فقد و�شلت )من( بحروف 
اجلر، و�شقطت .................... من حريف اجلر )ِمن، و عن (

اآخرها، كما  كلمة )ما ال�شتفهامية( تو�شل بحروف اجلر؛ فت�شقط الألف من  ٭ 

ت�شقط النون من اآخر حريف اجلر )من، عن ( تقول: ِم؟ َعّم؟ فيم؟ اإلم؟ عالم؟ 
اآخر  اأن )ما( تو�شل بحروف اجلر؛ فت�شقط النون من   مل؟ مب؟ وهكذا تالحظ 

حريف .................... ) من و عن ( وت�شقط .................... من اآخر )ما( دائًما. 
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ما

ال�شرط  واأ�ــشــمــاء  ال�شتفهام  اأ�ــشــمــاء  بـــ:  تو�شل  ال�شتفهامية  غــري  )مـــا(  كلمة  ٭ 

كيفما  اأينما،  تقول:  والأفــعــال.  الأ�شماء  وبع�ض  النا�شخة،  واحلـــروف  والــظــروف 
بينما، كلما، اإمنا، ح�شبما، مثلما، عندما ... ول ت�شقط الألف من اآخر .................... 
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القراءة التحليلية الناقدة

عنوان الوحدة

الأهداف 
التدريبية

 عناصر الفعل القرائي.

 مستويات القراءة ومهاراتها.

ُيتوقع منك في هذه الوحدة اأن:

 تحدد العناصر المكونة لعملية القراءة.

 تحلل لغة المجاالت المختلفة وبُناها المعرفية.

  تحدد المعاني الحرفية واألفكار الواردة في النص. 

  تفسر التلميحات والتضمينات واألهداف غير المصرح بها في النص. 

  تستنتج أحكاًما وأوصاًفا ومواقف ... تضمنها النص، ولم يصرح بها.  

  تحلل النص تحلياًل نقديًّا تحكم على ما فيه من حقائق وآراء وبراهين واستنتاجات...

  تكتب دراسة تحليلية للنص المقروء تحدد معانيه الحرفية والتفسيرية والنقدية. 

 تنتج نصوًصا وأفكارًا من إبداعك باالستفادة من النصوص المعطاة. 

مو�صوع�ت 
الوحدة

 أربعة أسابيع =عشرون حصة.مدة التنفيذ

دليل الوحدةدليل الوحدة
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اإر�ص�دات 
 تدربت في المستوى األول اللغة العربية )1( على خطوات القراءة )أسئلة ما قبل القراءة. المتعلم

القراءة التمهيدية السريعة. الخطوات الخمس للقراءة المتعمقة. أسئلة ما بعد القراءة. 

ن من مهارات هذه الوحدة، فحاول  استراتيجيات التركيز (، وكلها متطلبات أساسية للتمكُّ

مراجعتها، وتطبيقها في دراستك لنصوص هذه الوحدة.

 تشير الدراسات إلى أن غالبية الطالب ال يستثمرون معارفهم وخبراتهم السابقة المتصلة 

ما  إن  خطير.  عيب  وهذا  والنص.  شخصياتهم  بين  يفصلون  وأنهم  المقروء،  بالموضوع 

تتعلمه في المدرسة، أو  ما تقرؤة في كتاب، أو صحيفة، أو تشاهده، أو تعيشه... كل ذلك 

يمثل ثقافة عامة هي مفتاحك الشخصي لفهم ما تقرأ من نصوص.

 القراءة عمل دؤوب للحصول على المعنى، فال تتعجل في الفهم واالستنتاج، أعد القراءة 

أكثر من مرة وطبق خطوات القراءة التي تعلمتها، ثم حلل النص و حاكمه وأنت على ثقة 

من فهمك. إن عليك بإيجاز أال تقول أنا أتفق مع، أو أنا ضد .. إال بعد أن تقول أنا متأكد من 

أنني قد فهمت.

 تساعدك القراءة النقدية على تجنب كثير من المشكالت في الحياة، وتهيئك لحياة أكثر 

جميع  إتقان  على  فاحرص   ... االبتزازيين  أو  المغرضين  أهواء  عن  وتبعدك  واستقرارًا،  أمًنا 

مهاراتها.

 إن مهارات القراءة الناقدة ال تنطبق فقط على النصوص المكتوبة، ولكنها تتعدى ذلك إلى 

النصوص المسموعة، وقراءة أفكار اآلخرين وتوجهاتهم وإشاراتهم ... اجعل القراءة النقدية 

رفيقتك في الحياة.

واختياراتك من  وتحليالتك،  النقدية،  دراساتك  فيها:  للقراءة، تسجل  اقتن كراسة خاصة   

النصوص العلمية واألدبية مما تقرأ خارج المقرر.

مــراجـــع 
المتعلم

 فيليس ميندل )2000م(: القراءة الصحيحة، ترجمة ونشر مكتبة جرير، الرياض.

   مورتيمر آدلر و تشارلز فان دورن )1995م( كيف تقرأ كتاباً. الدار العربية للعلوم، بيروت.

دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة
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النشاطات التمهيدية

د منه معنى كل من الفعلني )قراأ( و)كتب(، ثم ابحث عن عالقة بينهما: 1  ارجع اإىل املعجم الو�شيط، وحدِّ

ر  مدلول )القراءة ( يف ال�شياقات الآتية: 2   ف�شِّ
العبارة

قراءة اأفكار الآخرين

قراءة الأحداث امل�شتقبلية

قراءة الوجوه

قراءة ال�شفتني

التف�شري

كتبقـراأ

الأ�شياء التي يقوم القارئ ب�شم بع�شها اإىل بع�ض: 
٭ �شم احلروف يف كلمات، والكلمات يف جمل، ثم يف فقرات 

بناًء على الدللة اللغوية للفعل قراأ - فاإن القراءة تعني:
.............................................................................................................

.............................................................................................................

بناًء على الدللة اللغوية للفعل كتب - فاإن الكتابة تعني:
.............................................................................................................

.............................................................................................................

والعالقة بينهما:
.............................................................................................................

.............................................................................................................

٭ 

٭ 

٭ 

L-GE-CBE-TRC-logh3-U3-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U3-L1.png

نشاطات التمهيد واالختبار القبلي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-القراءة التحليلية الناقدة

المشترك

الثانوية مقررات
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3 ناق�ض التعريفات الآتية �شفهيًّا، ثم اكتب تعريًفا منا�شًبا للقراءة باأ�شلوبك:

القراءة: عملية تكوين املعنى من ن�شو�ض مكتوبة.

.................................................................................................................................................................................................................. القراءة: 
.......................................................................................................................................................................................................................................

حتليل البنية
.............................

حدد نوع الن�ض: مقال، ق�شة، مذكرات، �شعر، و �شف ...
- تذكر عنا�شره الفنية. )كل فن اأدبي له عنا�شره اخلا�شة (. 

- حدد من الن�ض ما ميثل تلك العنا�شر. 

حدد: 
- مو�شوعه وفكرته العامة - الأفكار الرئي�شة وتف�شيالتها اجلزئية.

- املعاين الظاهرة، والتلميحات والأهداف واملعاين ال�شمنية.
- املعاين املبتكرة )الأ�شالة والإبداع( - املعاين املكررة امل�شرتكة مع ن�شو�ض اأخرى )التنا�ض(. 

- ثقافة الن�ض: املرجعية البيئية والثقافية لألفاظ الن�ض ومعانيه. 

- لحظ املو�شيقا اللفظية )الوزن، التوازن، ال�شجع، اجلنا�ض( وبنيِّ قيمتها اجلمالية. 
- تاأمل ال�شور اخليالية )الت�شبيه، ال�شتعارة، املجاز، الكناية( وا�شرحها. 

- تاأمل نظم اجلملة )ترتيب الألفاظ يف اجلملة، وال�شتخدامات اخلا�شة لالأ�شاليب النحوية (. 

.............................

.............................

.............................

.............................

القراءة: عملية اإدراك الكلمات بالعني، وتف�شريها ح�شب خلفية القارئ وجتاربه، واخلروج 
باأفكار وتعميمات وتطبيقات عملية.

1. ن�شاط ب�شري: 
ال�شرعة يف التقاط �شور الكلمات + ال�شرعة يف النتقال بني ال�شطور.

2. ن�شاط عقلي: 
فهم معاين املفردات واجلمل وما بينها من العالقات + التوليف بينها لفهم 

معنى الن�ض + ا�شتخدام املخزون املعريف لفهم الن�ض. 

4   عمليات قراءة الن�ض الأدبي: ) ميكنك الرجوع اإىل كتاب: الكفايات اللغوية، اللغة العربية )2(( 

القراءة تتكون 
من نشاطني:    
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5  اقراأ:
يقدم الكاتب م�شاعدة حقيقية للقارئ باتباعه نظاًما منطقيًّا لتتابع اجلمل يف الن�ض ؛ فاإذا اكت�شف القارئ 

ذلك التنظيم �شهلت عليه عملية فهم اأفكار الكاتب، وحتديد املعلومات ذات الأهمية يف الن�ض. 
ومن الأمناط ال�شائعة يف تنظيم الن�ض: 

   التعداد : تف�شيل املجمل اإىل جزئيات، و ي�شتخدم الأرقام عادة. 
 ذكر ال�شبب اأو النتيجة ) وال�شبب يف ذلك ، ونتيجة لذلك، لأن (. 

 املقارنة : بيان و جوه ال�شبه اأو الختالف بني �شيئني.
 الرتتيب الزمني اأو املكاين، من الأقــدم اإىل الأحــدث اأو العك�ض / من البعيد اإىل القريب، من الأعلى اإىل 

الأ�شفل اأو عك�شهما. 
 التعريف : م�شطلح + تعريف، كاأن يقول ) الفاعل هو: ا�شم مرفوع ........ (. 

 الق�شة اأو احلكاية ) يروى، يقال، بينما كان ... يف يوم ... (. 
 ال�شوؤال، اجلواب - العر�ض، التلخي�ض - الفكرة، ال�شرح اأو التمثيل  -  احلوار. 

اأكمل اجلدول الآتي كما يف املثال: 

ال�شوؤال، اجلواب 

احلوار

�شاأل + عالمة 
ال�شتفهام 

الن�ض
النا�ض؟ قال: من  اأبلغ  يوًما، فقال: من  العا�ض  �شاأل معاوية عمرو بن 

ترك الف�شول، واقت�شر على الإيجاز. 
ث اأبو العيناء، قال: كنت يوًما عند ابن اجلهم، اإذ اأتاه رجل، فقال له:  حدَّ
وعدتني وعًدا، فاإن راأيت اأن تنجزه ! فقال: ما اأذكر ! فقال الرجل: اإن مل 
تذكره ؛ فالأن من َتِعُدُه مثلي كثري، واأنا ل اأن�شاه ؛ لأن من اأ�شاأله مثلك 

قليل. فقال: اأح�شنت، هلل اأبوك ! وق�شى حاجته. 

واإعداد  الأجيال  تكوين  يف  فعلية  م�شاهمة  العلوم  تدري�ض  ي�شهم  ولكي 
براجمها  اإ�شالح  اإىل  املتقدمة  الدول  �شعت  فقد  الواعية؛  الكفاءات 
حمتواها،  يف  العلوم  تلك  تب�شيط  مع  يتالءم  مبا  وتطويرها  التعليمية 
وم�شطلحاتها، ومنهجيتها ؛ لكي ي�شهل على الطالب يف خمتلف الأعمار 

ا�شتيعابها ... 

العبارة الدالةمنط التنظيم 

عن النعمان بن ب�شري  قال: قال ر�شول اهلل       : "مثل املوؤمنني يف 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�شد الواحد، اإذا ا�شتكى منه 

ع�شو تداعى له �شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى" .

عن اأبي هريرة   قال: قال ر�شول اهلل  " اآية املنافق ثالث: اإذا حدث 
كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا اوؤمتن خان ".
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6  اقراأ الن�ض الآتي، ثم خل�شه يف خريطة مفاهيمية تبني مفهوم القراءة: 

مفهوم القراءة  
القارئ �شد الأمي، والأمي هو الذي ل يح�شن القراءة والكتابة، فاإذن القارئ هو الذي يح�شنهما، و يف ال�شرية 

النبوية: )اقراأ. قال: ما اأنا بقارئ(.
القارئ يفك �شفرات الن�ض املكتوب ) يتعرف على رموزه الب�شرية (. هذه ال�شفرات هي رمز اللغة التي 
ي�شتخدمها املتحدث عندما ينطق بلغته، ر�شمها الكاتب وفق قواعد النظام الكتابي املتعارف عليه بني اأبناء 

لغته.
والرموز  الأرقام،  وكتابة  الإمالء،  وقواعد  الرتقيم،  ر�شم احلروف، وعالمات  ي�شمل:  الكتابي  والنظام 

الريا�شية، والكيميائية، واملخت�شرات، والإ�شارات، وم�شطلحات الر�شوم وامل�شورات اجلغرافية ... اإلخ. 
ُيفرَت�ض اأن ال�شخ�ض الذي ي�شتطيع متييز الرموز الب�شرية ويعرف تفا�شيل النظام الكتابي للغة ما، 
يكون قادًرا على قراءة اأي ن�ض فيها؛ مبعنى اأنه ل يتعرث يف فك رموزه و�شفراته الكتابية، ولكنك حني تنظر 
اإىل ن�ض مكتوب فاإنك ل جتده جمرد رموز كتابية، واإمنا هو رموز يف �شياقات دللية، تعرب عن ثقافة خا�شة، 
وتوؤدي ر�شالة معينة. تلك هي ثقافة الن�ض، ور�شالة الكاتب. والقارئ الذي يفتقر اإىل ثقافة الن�ض املكتوب 

يقف حائرا اأمام فك رموزه، ويعجز عن فهم �شياقاته، ومن ثمَّ يعجز عن قراءته. 
فالتعرف على الرموز الكتابية ) الب�شرية ( �شرط قراءة، ولكنه ل ي�شمن �شحة القراءة ول الطالقة 

ن القارئ من ثقافة الن�ض.  فيها، ال�شرط الأ�شا�شي للقراءة متكُّ
دللت الألفاظ ) معانيها املعجمية ( جزء اأ�شا�ض يف ثقافة الن�ض. اإذا �شادفتك لفظة يف اأثناء القراءة ل 
تعرف مدلولها فاإنك رمبا عجزت عن قراءتها، اأو على الأقل �شتتوقف عندها لتتاأمل حروفها وحركاتها، 

هذه الوقفة �شتوؤثر حتًما على طالقة القراءة، و من َثمَّ على الفهم. 
اجلزء الثاين من ثقافة الن�ض هو ما يحتويه من معلومات ومفاهيم وقواعد و نظريات ... افتقار القارئ 
اإىل م�شامني الن�ض املعرفية، ومفاهيمه ال�شطالحية يوؤدي اإىل توقف الفعل القرائي؛ اأي انعدام الفهم، 

ب اأن تقراأ كتاًبا اأو مقالة يف علم ل تعرف فيه �شيًئا.  وتعطل فك الرموز الب�شرية. جرِّ
اأفكاره، روؤيته  اأ�شلوبه يف نظم اجلملة والتعبري عن  اأي�شا الكاتب )املر�شل(: ثقافته، �شخ�شيته،  وهناك 
للمو�شوع .. هناك ُكتَّاب َت�شُهل قراءة  ن�شو�شهم مهما كانت غرابة مو�شوعاتها، واآخرون يعربون عن اأفكار 
باأ�شلوب رمزي؛ مما يجعل مهمة القارئ يف غاية  اأو  اأو بتقعر لغوي  اأو غري �شل�شة  باأ�شاليب ركيكة  �شائعة 

ال�شعوبة. 
واأخرًيا هناك القارئ )امل�شتقبل(: ثقافته، �شخ�شيته، روؤيته للمو�شوع، خربته يف حتليل الن�شو�ض وفهم 

مراميها واأهدافها ال�شمنية، و قدرته على التنبوؤ مبا �شياأتي اعتماًدا على ال�شياق. 
اأو تزيد من  ل عملية القراءة،  وميكن اأن ت�شيف اإىل ذلك املوقف القرائي، وما يحيط به من ظروف ت�شهِّ

ا.  �شعوبتها، اأو توجه الفهم توجيًها خا�شًّ
وخال�شة الأمر اأن القراءة عملية  تتفاعل فيها خ�شائ�ض كل من القارئ والن�ض، اأي اأن الإ�شارات املتوافرة 
اأو  ت�شاندها  اأدلة  على  واحل�شول  متحي�شها  اإىل  تدفعة  القارئ  لدى  وفر�شيات  توقعات  حتدث  الن�ض  يف 

تنفيها. كما اأن القارئ يوظف معارفه وميوله واأهدافه وتوقعاته يف بناء معنى الن�ض. 
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7  اأربع خطوات للقراءة املركزة: ) ميكنك الرجوع اإىل كتاب الكفايات اللغوية اللغة العربية )1( ( )منزيل ( 

عمل القارئ

الإجراءات

واجلداول.  الر�شوم  يفح�ض  الرئي�شة.  العناوين  يقراأ  املقدمة.  فقرات  مطالع  يقراأ 
ياأخذ فكرة عن بنية الكتاب. يحدد الأ�شاليب التي ا�شتخدمها املوؤلف مل�شاعدة القارئ. 

هل اأنا بحاجة اإىل املزيد من املعلومات؟ هل اأجبت عن جميع الأ�شئلة؟ هل الإجابة 
�شحيحة؟ ما مدى كفاية امللخ�ض؟ متى يكون موعد املراجعة الالحقة؟ 

اقراأ مطالع الفقرات ؛ لتحديد الأفكار الرئي�شة واجلانبية للمو�شوع. 
ا حتت اجلملة التي حتمل الفكرة، اأو خل�شها يف الهام�ض.  �شع خطًّ

- يحدد هدف القراءة: ملاذا اأقراأ؟ ي�شتذكر معلوماته ال�شابقة: ماذا اأعرف عن املو�شوع؟ 
ا.  ي�شتعد للقراءة: يهيئ املكان، والأدوات، وي�شتعد نف�شيا و فكريًّ

ي�شع خطة للتاأكد من الفهم: الت�شميع، املناق�شة، حل اأ�شئلة ...

اخلطوة
ا�شتطلع

اقراأ

راجع

اخلطوة

القراءة املتعمقة
للمو�شوع يف خم�ض

خطوات

القراءة
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8   طبق اخلطوات اخلم�ض للقراءة املتعمقة يف قراءة الن�ض الآتي: 

     
عقلك هو الذي يقراأ ولي�شت عيناك، فالقراءة يف جوهرها تعد 
طريقة للتفكري، دعنا نقارن مهارة القراءة مبهارة اعتيادية مثل 
الكتابة - على الآلة -، فاإذا كنت كاتًبا جيًدا، فاأنت ل�شت يف حاجة 
تتم  الكتابة  فعملية  الإطالق،  على  املفاتيح  لوحة  اإىل  النظر  اإىل 
بطريقة تلقائية لدرجة اأن ذهنك ميكنه الرتكيز متاًما على الأفكار 

التي تقوم بالكتابة حولها، اأو على الن�ض الذي تقوم بن�شخه. 
وبو�شفك  تلقائيًّا،  اأمًرا  للقراءة  الأ�شا�شية  املهارات  تعد  وكذلك   
قارًئا ذا كفاءة، فاإنك ل تركز على النطق بكل كلمة تقروؤها فقد اأتقنت 
الطاقة  من  كبرًيا  قدًرا  منك  يتطلب  ل  فهو  ثم  ومن  اجلانب،  هذا 
الذهنية وهذا اأمر طيب؛ لأنك حتتاج اإىل كل قدراتك العقلية لتكون 

معك للقيام بالعمل احلقيقي املتعلق بالقراءة وهو الفهم. 
وتعد القراءة العقلية اأكرث من جمرد عمل �شجاع، فهي عمل مهم 
الفقرة  على  نظرة  اأول  من  نقدية،  اأحكاًما  تتطلب  فالقراءة  ا،  اأي�شً
ومتكنك  املتعمقة.  بالقراءة  اخلا�ض  النهائي  القرار  وحتى  املكتوبة 
روؤيتك القرائية من ممار�شة القراءة ب�شفتها عماًل عقليًّا مكوًنا من 
عمليات الت�شفية واحلكم والنقد والقبول والرف�ض لأي مادة قرائية 
اأو مذكرة  اأو الر�شالة  اأو الكتاب  املقالة  اأو  تقوم بقراءتها، كاخلطاب 

العمل.

 من كتاب القراءة ال�شحيحة
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      اقراأ بعقلك 
        الكاتب: فيلي�ض ميندل
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9  قدم درا�شة حتليلية للن�ض الأدبي الآتي، حاول اأن تطبق خطوات قراءة الن�ض الأدبي وعملياتها، ثم 
اعر�ض درا�شتك على معلمك وزمالئك. )منزيل( 

لي�ض كالع�شافري!!  
           د. خريية ال�شقاف 

اأُخر  ت�شاقط اجلاف منها، حملت بني مناقريها منتقاة  كلما  اأع�شا�شها..  ع�شافري حُت�شن جتديد    

كيانها،  بتلقائية  تتحرك  تفكر..  ل  الع�شافري  ت�شعها..  اأين  تتقن  جتلبها،  وهي  الع�شافري  لعمارها.. 

لْت بها املوا�شم، ق�شرها جفاٌف، اأو  بطبيعتها املُ�َشاءة.. األي�شت اأع�شا�شها ُتهَجر كلما َبُعد بها املزار؟! اأو ترحَّ

ها جدٌب؟!.. الع�شافري تدرك احلياة للروح فيها، تفرُّ لهالك، ول توؤوب اإليه.. وحني يكون ل تعنى  عمَّ

اقط  باأع�شا�شها اخلالية منها.. ول حتملها حيث ترحل، فال حاجة لها فيها.. رمبا متوت الأ�شجار، وت�شَّ

الأع�شا�ض، اأو تتك�شر..

الإن�شان  الأمثل..  لي�ض  حال  اأية  على  وهو  كثري..  كثري..  يف  ويختلف  بع�ض،  يف  ي�شبهها  الإن�شان    

يتحول  الف�شاءات..  له  تتاح  املوا�شم..  تاأتيه  التليد..  كاأنه  ه  ُع�شِّ الفريد.. ومع  كاأنه  يتعامل مع احلياة 

له اليباب مروًجا، والف�شاء مراكَب.. تاأتيه الأجنحة، تواليه الفر�ض.. لي�ض للع�شافري عقله.. لكنه يف 

ره.. تعجف التمرة فياأكلها.. يحاول اأن ي�شمر عن �شاقيه، ليقفز اإىل  له.. ياأ�شن املاء فيقطِّ �شاأن دنياه يعطِّ

جدوٍل عذٍب ي�شق بكلٍف يباب جموده!!

 �شحيفة اجلزيرة. العدد 16519
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اختبار قبلي

اقراأ الن�ض الآتي قراءة متعمقة يف خم�ض خطوات: )ا�شتطلع، ا�شاأل، اقراأ، اأجب، راجع( 

   مكتبة امللك فهد الوطنية 
          رغبة من اأهــايل مدينة الريا�ض يف التعبري عن م�شاعر احلــب والــولء خلــادم احلرمني 
ال�شريفني امللك فهد  مبنا�شبة توليه مقاليد احلكم راأوا اأن يعربوا عن ذلك باإقامة معلم تذكاري، 
فكان الإعالن عن م�شروع املكتبة يف الحتفال الذي اأقيم يف عام )1403هـ(، والذي حظي بدعم مادي 
من الدولة نف�شها على اأنها عامة، ثم حتولت لحًقا اإىل مكتبة وطنية باقرتاح من امللك �شلمان بن 

عبد العزيز بهدف جعلها تخدم فئات املجتمع ال�شعودي كافة.
وقد روعي يف اختيار موقعها اأن تكون منطقة حيوية مهمة بقلب العا�شمة - الريا�ض -، وهذا 
املوقع يعطي املكتبة اإمكانية النجاح يف اأداء دورها بن�شبة كبرية نظًرا ل�شهولة الو�شول اإليها وو�شوح 

املكان وبروزه، فهو قلب الريا�ض احلديث. 
يتكون املبنى من دور اأر�شي تعلوه ثالثة اأدوار تغطيها قبة �شماوية غاية يف اجلمال، وقد �شمم 

بطابع معماري حديث مزين بالزخارف العربية والنقو�ض الرخامية.   
ولقد متكنت مكتبة امللك فهد الوطنية خالل املدة الوجيزة منذ اإن�شائها من حتقيق كثري من 
الكوادر  التنظيم وتطوير  الأ�شا�شية يف  البنية  تكوين  اأ�شا�ًشا من  انطلقت  التي  الطموح  الإجنــازات 
الب�شرية وتنمية مقتنيات املكتبة وجتهيزاتها الالزمة، لتنفيذ مهماتها، وحتقيق اأهدافها يف جمالت 
التنمية  مع  يتالءم  مبا  املعلوماتية،  اخلدمات  وتقدمي  ال�شعودي،  الفكري  الإنتاج  وحفظ  التوثيق 

ال�شاملة التي ت�شهدها اململكة العربية ال�شعودية. 
ويف جمال بناء املقتنيات فقد اقتنت املكتبة كثرًيا من اأوعية املعلومات املطبوعة، واملواد ال�شمعية 
النادرة،  والكتب  وامل�شكوكات،  املحلية،  والوثائق  وامل�شغرات،  الب�شرية  الأقرا�ض  مثل:  والب�شرية، 
واملخطوطات، كما ح�شلت املكتبة اأخرًيا على الدفعة الأوىل من املخطوطات العربية النفي�شة من 
جامعة برن�شتون الأمريكية، وهي عبارة عن م�شورات من جمموع املخطوطات والكتب النادرة التي 
تلقتها املكتبة هدية من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن فهد بن عبد العزيز الرئي�ض العام 

لرعاية ال�شباب رحمه اهلل. 
ومنذ تطبيق نظام الإيداع والرتقيمات الدولية عام 1414هـ، متكنت املكتبة من ت�شجيل وفهر�شة 
كثري من الكتب والدوريات اجلارية، كما بداأت املكتبة يف اإعداد الرتتيبات النهائية لت�شجيل الأوعية 
ال�شمعية والب�شرية واإيداعها ح�شب متطلبات نظام الإيداع الوطني. وبذا فاإن املكتبة تقتني منها 
التي تقوم  التوثيق والت�شجيل  اأن عمليات  اإىل  الإ�شارة  اأكرب جمموعة ي�شمها مكان واحد، وجتدر 
بها املكتبة غريت منط الإح�شاءات التقديرية ال�شائدة عن حجم الإنتاج الفكري ال�شعودي، �شواء يف 
امل�شادر املحلية اأم الأجنبية، ومنذ اأن اأ�شبحت املكتبة املركز الوطني لالإيداع والت�شجيل اأ�شهمت بدور 
اإيجابي يف حت�شني �شكل الكتاب ال�شعودي، ون�شره، والتعريف به، وذلك من خالل الفهر�شة يف اأثناء 

الن�شر وتخ�شي�ض الأرقام املعيارية الدولية. 
كما اأن املكتبة تويل عناية للتجهيزات ونظم احلفظ وال�شرتجاع، وترميم و�شيانة املخطوطات 
والكتب النادرة، كما قامت املكتبة بتكوين قواعد البيانات، وعمليات التوثيق الآلية، وكذلك احل�شول 
على م�شادر املعلومات على اأقرا�ض ب�شرية، وبناء �شبكات املعلومات الداخلية التي ت�شاعد على تنظيم 

املعلومات وتداولها. 
ويف جمال خدمات املعلومات، تقوم املكتبة بتقدمي املعلومات والإجابة عن ال�شتف�شارات املبا�شرة، 

وعرب و�شائل الت�شالت املختلفة. 
بن�شر وعر�ض مطبوعاتها وغريها  املحلية والعربية  املعار�ض  املكتبة بدور فعال يف  ت�شارك  كما 
املعلومات  وتبادل  التعاونية،  والربامج  الت�شالت،  جانب  اإىل  هذا  ال�شعودي،  الفكري  الإنتاج  من 
به  تقوم  الــذي  واحل�شاري  الثقايف  الــدور  يعك�ض  مما  والأجنبية،  العربية  اجلهات  مع  واملطبوعات 

املكتبة داخلًيا وخارجًيا.
وهذا يوؤكد الدور الكبري الذي ت�شطلع به مكتبة امللك فهد الوطنية يف حتقيق اأهداف التنمية 
واآمنة  �شاملة  املــدن  وجعل  مرنة،  حتتية  بنية  واإن�شاء  التعليم،  جــودة  حــول  تــدور  التي  امل�شتدمية 
اململكة  العدالة وامل�شاواة، وكذلك حتقيق روؤية  وم�شتدمية، وبناء جمتمعات �شلمية، وتر�شيخ مبداأ 

مثل غريها من املوؤ�ش�شات الوطنية.
http://kfnl.org.sa/Ar/About/Pages/Vision.aspx
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االستنتاج

خم�شة عنا�شر ت�شكل اجلوانب الرئي�شة للفعل القرائي، وتتحكم يف تكوين املعنى: 

عنا�شر الفعل القرائي
- ي�شتطيع الكاتب اخلبري اأن يو�شل الأفكار ال�شعبة اإىل عامة القراء باأ�شلوب �شهل.

- اإذا كان الكاتب خبرًيا يف جماله فاإنه يحظى مب�شداقية عالية.
- اإذا كان الكاتب مو�شوعيًّا فاإنه �شيعالج مو�شوعه بحيادية تامة.

املعجم: اإذا كانت األفاظ الكاتب ماألوفة لدى القارئ، ف�شيكون فهمه اأدق.
لغة املجال: اإذا كان القارئ ميتلك لغة املجال املعريف للن�ض ف�شيفهم م�شطلحاته ولغته.

لغة الكاتب: اإذا عرب الكاتب عن اأفكاره باأ�شلوب مبا�شر ولغة مب�شطة ف�شيفهمه اأي قارئ.

الكاتب

اللغة

دورها يف تكوين املعنى

ظروف املوقف القرائي

٭ نوع الن�ض
٭ حمتوى الن�ض
٭ تنظيم الن�ض

٭ املعجم
٭ لغة املجال

٭ لغة الكاتب
اللغة

الن�ض

ثقافته - اأ�شلوبه - 
مهاراته الكتابية - روؤيته 
- موقفه من املو�شوع - 

عالقته بالقارئ

ثقافته - اأ�شلوبه - 
مهاراته القرائية - روؤيته 
- موقفه من املو�شوع - 

عالقته بالكاتب

.............................................

.............................................

.............................................

عناصر الفعل القرائي
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عناصر الفعل القرائي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-القراءة التحليلية الناقدة

المشترك

الثانوية مقررات

قارئكاتب
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الكفاية القرائية

1  يف �شوء معرفتك بعنا�شر الفعل القرائي. علق على الن�ض الآتي: 

2  �شنف املواد الدرا�شية التي تدر�شها، بح�شب اجلدول:

مواد اأجيدها متاًما كاخلرباء فيها مواد اأجد �شعوبة يف فهم م�شطلحاتها مواد اأفهم لغتها وم�شطلحاتها ب�شهولة

 ... الكبري  بال�شبه  لي�ض  ال�شواريخ؟  عامل  وبني  بيني  ال�شبه  وجه  ما 
ويبدو اأن اأمناط قراءتنا ل تت�شابه فيما بينها، ويعمل عقلنا ب�شكل خمتلف 
باأ�شلوب  ال�شواريخ  عامل  مقالت  كتابة  تتم  ما  غالًبا   ... نقارن  دعنا  جًدا. 
يبدو كاللغة الهريوغليفية بالن�شبة يل، ول ميكنني حتى حل �شفرة عناوين 
املقالت يف جرائده املهنية ... واإذا ما كان لبد يل من قراءة اإحدى جرائد 
عامل ال�شواريخ املهنية، فاإن الأمر حتًما �شيكون مثل الكارثة، ف�شوف اأم�شي 
حاجة  يف  و�شاأكون  عال،  ب�شوت  كلمة  كل  نطق  مع  �شديد  ببطء  القراءة  يف 
التي  اأكون قادًرا على قراءة تلك العالمات  اإىل معجم علمي بجواري، ولن 
ل ي�شتطيع حل رموزها اإل علماء ال�شواريخ. والأمر بالن�شبة له على العك�ض 
من ذلك، فهو يبحر من خالل هذه اجلرائد بنف�ض �شرعة اإبحاري يف درا�شة 
اأبحاث القراءة، مع �شعوره بالرتياح؛ لأنه يفهم ب�شهولة، ويعرف بال�شبط 

ما يبحث عنه، وقادر على ال�شتيعاب ال�شريع. 
   اإن ما يجده القارئ يف ال�شفحة املطبوعة يعك�ض معرفته وافرتا�شاته والكثري 
ال�شواريخ  علم  جريدة  يف  اأجده  ما  فاإن  لذا  الأخرى؛  املعرفية  الأحداث  من 
بعلم  معرفة  اأي  ت�شتبعد  التي  املعرفية  وحياتي  وافرتا�شاتي  معرفتي  يعك�ض 
ال�شواريخ. وتبني لنا الفطرة اأنني وعامل ال�شواريخ لن نقراأ بنف�ض الطريقة، 
على الرغم من كوننا قارئني ذوي مهارة عالية، وهذا �شيء طيب؛ لأننا ن�شبط 

قراءتنا لتتنا�شب مع اأهدافنا الفريدة، ومواهبنا ومتطلبات عملنا. 
من كتاب القراءة ال�شحيحة

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

نشاطات التعلم

 اأنا وعامل ال�شواريخ
      فيلي�ض ميندل
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الوحدة التدريبية الثالثة

3   اقراأ: 

حوامل املعنى

حمددات املعنى

الكلمة
الق�شة

�شلم
عالم
اأثري

ال�شياق الثاينال�شياق الأول

معلومات الن�ض:
املعلومات والأفكار وامل�شاعر والأهداف ... التي يعرب عنها الن�ض.

معلومات القارئ: 
املعلومات والأفكار والروؤى ... املخزونة يف ذهن القارئ حول املو�شوع 

اأ. لغة املجال: لكل جمال معريف األفاظه وم�شطلحاته اخلا�شة، مثاًل:
٭ اجلغرافيا )الت�شاري�ض، املناخ، ال�شهول، ال�شتواء، ال�شفانا، ال�شواحل ..(

٭ الأحياء )الأع�شاء، الغذاء، اخللية، التكاثر، الأن�شجة..(.
ب. البنية املعرفية للعلم )طبيعة املادة(: لكل علم طبيعته اخلا�شة مثاًل: 

٭ العلوم الإن�شانية )معلومات، مفاهيم، نظريات(
٭ الريا�شيات )مفاهيم، نظريات، قوانني، معادلت، طرق احلل(

ج. البنية املنطقية للن�ض:
 ٭ طريقة تنظيم اجلمل والأفكار يف الن�ض:  

    فكرة- �شرح ومتثيل-�شبب و نتيجة-مقارنة وت�شبيه-تعداد.
د. الأعراف الكتابية التي التزم بها الن�ض: 

 - الإبراز   - فقرات  يف  الكتابة   - واجلانبية  الرئي�شة  العناوين 
الر�شوم واجلداول - التلخي�ض ...

4  الكلمات الواردة يف �شياق ماألوف ميكن نطقها بطريقة �شحيحة، والتعرف على معناها ب�شهولة. ا�شتخدم 
كل كلمة مما ياأتي يف �شياقني خمتلفني بحيث يخلتف اإما نطقها واإما معناها: 
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الكفاية القرائية

اأن  اأن القارئ ي�شاركه يف ثقافة املو�شوع ولغته؛ ولذلك فاإنه ي�شرح - فقط - ما يعتقد  يفرت�ض الكاتب   5
القارئ يف حاجة اإىل �شرحه. وت�شمى املعلومات التي ي�شرحها الن�ض مبعلومات الن�ض، اأما معلومات القارئ 

فهي ثقافته حول املو�شوع، والتي ت�شاعده على فهم املعلومات وامل�شطلحات التي مل ي�شرحها الن�ض.
معلومات القارئ معلومات الن�ض الن�ض

ــاء عــن طريق  ميت�ض الــنــبــات كــمــيــات هــائــلــة مــن املـ
جذوره يف الرتبة، ولكنه يفقد اأغلب هذه الكميات ب�شفة 
تكاد تكون م�شتمرة؛ حيث يت�شرب املاء يف �شورة بخار اإىل 

الهواء اخلارجي.
وت�شمى عملية فقد النبات للماء يف �شورة بخار: بعملية 
النتح، واأكرث من )90٪( من جمموع املاء الذي يفقده النبات 
يخرج عن طريق الثغور؛ ولذلك يطلق عليه النتح )الثغري(، 
اأما بخار املاء الذي يت�شرب من خالل ب�شرة املجموع اخل�شري 
والتي تك�شوها مادة الكيوتني ال�شمعية فهو نتح )كيوتيني(، 
ول يتجاوز مقداره عــادة )5٪( من بخار املــاء الكلي املفقود، 
كما اأن ال�شيقان اخل�شبية لالأ�شجار تفقد مقادير �شغرية من 

خالل العدي�شات بوا�شطة النتح  )العدي�شي(.

- الـــنـــبـــات ميــتــ�ــض املــــاء 
مـــن الـــرتبـــة عـــن طــريــق 

اجلذور.

......................................................
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......................................................

......................................................

اأن  الـــنـــ�ـــض  يـــفـــرت�ـــض 
القارئ يعرف مدلولت 

املفاهيم الآتية: 
اجلذور، بخار، الثغور 

ر الفهم.حاول حتديد املعاين وتف�شريها التي تت�شمنها  6  اإذا اختلفت ثقافة الكاتب عن ثقافة القارئ تع�شَّ
العرب  الكيمياء لدى  الكيمياء لتحديد مفهوم  ا�شتعن مبعلم  الأخريين،  البيتني  الآتية، وبخا�شة  الأبيات 

الأوائل: )منزيل(
قال اأبوبكر حممد بن ها�شم اخلالدي ميدح الوزير املهلبي: 

فــزمــاُنــه عــر�ــٌض مــن الأعــرا�ــض
يف ماأمٍن بك من ُوقوع البا�ِض
فيمن َعرفنا من جميع النا�ِض
حملوا الكالم اإليك يف ِقْرطا�ِض

اأيـــدت ُمــلــك ُمــعــزِّ دولـــة ها�شم 
َرجــاَءهــم  اأن  ال�ُشعراء  َن  وتيقَّ
ما �شح علم الكيمياء لغريهم 
اإذا  ــَدر  ِبـ يف  ــوال  الأمــ ُتعطيهم 

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................
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7 لكل جمال معريف لغته وم�شطلحاته اخلا�شة، ا�شرد اأكرث قدر من الألفاظ اخلا�شة باملجالت الآتية:

اأي  اإن  لكل علم مو�شوعه اخلا�ض، ومفاهيمه ال�شطالحية، وم�شائله الأ�شا�شية، ونظرياته العلمية ...   8
خبري يف علم من العلوم ي�شتطيع اأن ير�شم لذلك العلم خريطة مفاهيمية تو�شح مفاهيمه وم�شائله وما 

بينها من عالقات، وهذا ي�شاعده على و�شوح الت�شور. 
اأجر بحًثا لتحديد مو�شوعات العلوم الآتية وم�شائلها الأ�شا�شية، كما يف املثال: )منزيل( 

)ا�شتعن مبعلمك لتحديد املراجع املنا�شبة(

مو�شوعه وم�شائله الأ�شا�شية 
اأواخــر الكلمات فيها من تغيري  اأحــوال اجلملة العربية، وما يطراأ على  علم يدر�ض 

بح�شب وظائفها الإعرابية والعوامل الداخلة عليها.
يبداأ بدرا�شة الكلمة، فيق�شمها )ا�شم وفعل وحرف(، ويفرع كل ق�شم منها اإىل اأجزائه 
التف�شيلية، ويبني )املعرب واملبني( منها، وعالمات الإعراب والبناء، ثم ينتقل اإىل درا�شة 

الوظائف النحوية للكلمات داخل اجلملة، واحلالة الإعرابية لكل وظيفة منها. 

العلم

النحو

الريا�شيات
الأحياء
الفقه
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9  ما املو�شوعات التي تتوقع اأن تبحثها الكتب ذوات العناوين الآتية؟

الأ�شياء وكيفية عملها، ال�شتدلل على  الن�ض باختالف هدفه: �شرح جتربة، و�شف نظام  بناء  10  يختلف 
�شحة فكرة اأو ادعاء .... وت�شاعدك الأ�شئلة على الرتكيز على اجلزئيات ذات الأهمية يف املو�شوع.

خل�ض اجلزئيات ذات الأهمية يف املو�شوع الآتي با�شتخدام الأ�شئلة، ثم دون ا�شتنتاجاتك حول تنظيم الن�ض:

املو�شوعات املتوقعة

الأ�شئلة والتلخي�ضالن�ض
جهاز اإنذار احلريق

يعد جهاز ك�شف الدخان امل�شتخدم للتحذير من اندلع حريق يف غرفة اأو مبنى 
من الأجهزة املهمة وال�شرورية، فبالرغم من انخفا�ض تكلفته التي تبلغ يف حدود 
100 ريال فاإنه يقي باإذن اهلل من ن�شوب حريق قد يق�شي على ممتلكات موؤ�ش�شة 

بكاملها. 
ح�شا�ض  جم�ض  اأولهما،  اأ�شا�شيني:  جــزاأيــن  من  الــدخــان   كا�شف  جهاز  يتكون 
لل�شوء، واجلزء الثاين هو جهاز اإلكرتوين ي�شدر�شوًتا منبًها مرتفًعا. يعمل جهاز 

اإنذار احلريق من خالل بطارية )9( فولت اأو من خالل مزود الكهرباء املنزيل. 
فكرة عمل اجلهاز:

واإذا ما مت ت�شميم  ال�شوء،  النوع من كا�شف الدخان على ح�شا�ض  يعتمد هذا 
الدائرة  ت�شدر  ال�شوء(  )ح�شا�ض  على  ال�شوء  �شقط  اإذا  بحيث  اإلكرتونية  دائــرة 
الإلكرتونية جر�ًشا منبًها ذا �شوت عال. وهذه فكرة عمل جهاز اإنذار احلريق، حيث 
اإن اجلهاز يحتوي على �شعاع �شوئي عادي ي�شدر من باعث لل�شوء  مثبت يف نهاية 
اأنبوبة اإ�شطوانية ال�شكل وعلى زاوية )90( درجة، تتفرع منه اإ�شطوانة اأخرى مثبت 

يف نهايتيها )ح�شا�ض ال�شوء(.
يف حالة وجود دخان كثيف يف الغرفة فاإن هذا الدخان �شيدخل من اجلهة املقابلة 
لالإ�شطوانة املثبت بها امل�شدر ال�شوئي، و�شيعمل على ت�شتيت ال�شوء لي�شقط على 
)ح�شا�ض ال�شوء( ومن ثمَّ �شيتم تفعيل الدائراة الإلكرتونية التي بدورها �شتطلق 

�شفارة الإنذار. 
)امل�شدر: املوقع التعليمي للفيزياء، اإنرتنت(

�ض. ما مو�شوع احلديث؟ 
...................................................

�ض. ما اأهميته؟ 
...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

ا�شتنتاج: 
الأ�شياء  نظام  و�شف  عند 
ــا ُتـــتـــبـــع  ــهـ ــلـ ــمـ ــيــــة عـ ــفــ ــيــ وكــ

اخلطوات الآتية: 
...................................................

...................................................

...................................................

الرثوة،  ال�شكان، م�شادر  منا�شط  اأهم مدنها،  ت�شاري�شها، مناخها،  اململكة،  حدود 
وارداتها، �شادراتها ...

عنوان الكتاب 

جغرافية اململكة

نباتات الزينة

الإعالم ال�شعودي

بدائل البرتول
يف القت�شاد ال�شعودي
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11  ميثل ال�شكل الآتي خريطة مفاهيمية للغة، ناق�ض حمتواها مع زمالئك ومعلمك، ثم ار�شم خرائط 
مفاهيمية لثالثة علوم على الأقل من العلوم التي تف�شل القراءة فيها. )ا�شتعن مبعلمي تلك املواد(

اأ�شوات
اللغة

جملكلمات

ت�شتخدم على �شكل

للتعبري عن اأغرا�ض

ا�شتماعكالم كتابة

التبينيالبيان

تبادلية فكرية

قراءة
مهارات مهارات

ترتكب يفترتكب يف
ترتكب يف

يحتويها

لهالهاتكون
قواعد

ن�شو�ض

قواعد قيا�شية
اإعرابية ال�شرف

حركات الأواخر

معاين
و�شعية

تركيبية املعجم

اأ�شاليب
متثلمتثل

بيان
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اختبار بنائي

اقراأ الن�ض الآتي قراءة متاأنية، ثم اأجب: 

تعتمد عملية التحليل على التلخي�ض؛ ملا فيها من تنظيم املعلومات ب�شكل منطقي، وقدرة املحلل على 
فهم الن�ض، ومن ثمَّ فاإن قراءة الن�ض ال�شريعة العجلى ل تعد حتلياًل. اإذا وقف القارئ على الن�ض وقفة 
متاأنية وفهم الن�ض واأدرك مغزاه، وقراأ ما بني ال�شطور، وكان على وعي بالدللت الجتماعية لالألفاظ، 
وعرف عنا�شر اجلمال والقبح فيه دخل يف منطقة النقد والتذوق الأدبي، اأما عملية التحليل الفني فاإنها 

حتتاج اإىل جهد ووقت وخربة وبحث.
كيف حتلل الن�ض الأدبي؟

اإذا اأردنــا حتليل معّلقة زهري بن اأبي �شلمى مثاًل، فال بد اأن نتوقف عند ع�شره، واأبــرز مظاهر حياته، 
لع على ا�شم الق�شيدة وجند ا�شتعمال )معلَّقة( فال بد لنا من  وحياة العرب يف ذلك الع�شر، ثم اإننا حني نطَّ
معرفة مدلول هذه اللفظة، ثم نقر اأ الق�شيدة فنجده يتحدث عن الديار املهجورة وبقاياها، ويختار ا�شم 
امراأة يكنيها )اأم اأوفى(، ثم يتحدث عن الرحلة ... فما الرابط بني كل ذلك، وما عالقته باملو�شوع؟ وما 

عالقة ال�شور التي عر�شها مبو�شوعه؟ ثم كيف عرب عن فكرته؟ ...   
وحني ندر�ض البناء الفني للن�ض فاإننا ندر�ض عباراته و�شوره ومو�شيقاه، واأفكاره، وتركيباته اللغوية، 
والعواطف، وعالقة كل ذلك بع�شه ببع�ض. مما �شبق يتبني اأن هناك مبادئ ومراحل يتدرج فيها القارئ؛ 
ه العام، وحتديد  كي يقوم بعملية حتليل الن�شو�ض، ومن هذه املبادئ: فهم الن�ض، وحتديد موقع الن�ض وجوِّ

الفكرة واملو�شوع، والوقوف على ال�شور الفنية، والعاطفة.
مبادئ حتليل الن�ض الأدبي: 

اأوًل: فهم الن�ض: ويكون بقراءة الن�ض اأكرث من مرة قراءة واعية متاأنية؛ يدرك فيها القارئ العالقات 
النحوية، وطريقة الأداء اللغوي، والدللت املركزية، والهام�شية، والجتماعية لالألفاظ.

ه العام )منا�شبة الن�ض وبيئته(. ثانًيا: حتديد موقع الن�ض وجوِّ
ثالًثا: حتديد الفكرة واملو�شوع: ويكون ذلك بت�شجيل الأفكار الفرعية ثم النفاذ منها اإىل الفكرة الكلية، 
وعلى املحلل اأن يقف على الن�شجام والرتابط بني الأفكار الفرعية والفكرة العامة، ويتفح�ض ح�شن انتقال 

الأديب من فكرة اإىل اأخرى.
ا كانت ال�شور هي  ا يف الن�ض الأدبي، اإذ كلما كان الأدب تعبرييًّ رابًعا: ال�شور: وت�شكل عن�شًرا بارًزا ومهمًّ
التي تت�شكل يف ذهن القارئ، وهو ما ي�شمو بالأدب والن�شو�ض، ويجعلها اأكرث جناًحا وت�شويًقا عند عر�شها، 

ا فاإن الأفكار تطغى على ال�شور.  اأما حني يكون الأدب تقريريًّ
خام�ًشا: العواطف: وهي النفعال النف�شي امل�شاحب للن�ض. وعلى القارئ حتديد نوع العاطفة، ودوافعها 
وعمقها ودرجتها... ودرا�شة البناء الداخلي، وال�شكل اخلارجي وعالقة كل ذلك باملو�شوع والعنا�شر ال�شابقة.

                                                                                                        من مدونة د. خالد خمي�ض فراج 

  حتليل الن�ض الأدبي 
الكاتب: خالد خمي�ض فراج       



106106

الوحدة التدريبية الثالثة

اأاأ لغة الن�ض: 

بب  بناء الن�ض: 

جج   ار�شم �شكاًل يلخ�ض اأهم ما ورد يف الن�ض من معلومات واأفكار: 

م�شطلحات اأدبية وردت يف الن�ض 
ومل ُت�شرح ول اأعرف دللتها

الأعراف الكتابية التي وظفها الكاتب لتنظيم الن�ض 
وم�شاعدة القارئ على الفهم

من الطرق التي اتبعها الكاتب لتنظيم اأفكار 
املو�شوع وت�شل�شلها 

ف بها الن�ض م�شطلحات اأدبية عرَّ
م�شطلحات اأدبية وردت يف الن�ض 
وهي جزء من خمزوين الثقايف 
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القراءة النقدية والإبداعية = قراءة ما وراء ال�شطور 
يحاول القارئ اإ�شدار اأحكام على م�شداقية املقروء وحياديته وات�شاقه 

وال�شتفادة منه يف حل م�شكالت جديدة 

القراءة التحليلية = قراءة ما بني ال�شطور 
يحاول القارئ اإعطاء تف�شريات وحتليالت ملا يقوله الكاتب، وا�شتخال�ض نتائج

وتف�شري م�شاعر وحتليل �شخ�شيات، وفهم الأفكار ال�شمنية يف املادة

القراءة احلرفية = قراءة ال�شطور 
تذكر التفا�شيل واملعلومات والأفكار الواردة يف الن�ض، ومعرفة مبنى املادة وطريقة عر�شها 

القراءة الآلية
فك الرموز الب�شرية فقط دون الو�شول اإىل املعنى، كمن يقراأ لغة يعرف رموزها ول يعرف معجمها 

املهارات امل�شمنة م�شتوى الفهم
املهارات الأ�شا�شية للقراءة:

٭ التعــرف على معـــانــي املفــردات املـعـجـمـيـــة وال�شطالحية ٭ حتديد التفـــا�شيل وتذكرهـــا 
٭ التعرف على الأفكار امل�شرح بها يف الن�ض ٭ فهم تنظيم الن�ض وبنائه ٭ اتباع التعليمات.

٭ اإدراك اأثر ال�شياق يف تغيري مدلول اجلملة ٭ التعرف على ظالل الكلمة ٭ ا�شتنتاج الأفكار 
غري امل�شرح بها ٭ ا�شتخال�ض نتائج ٭ تتبع اجلزئيات للو�شول اإىل حكم مل ي�شرح به ٭ فهم 
الأهداف احلقيقية غري امل�شرح بها ٭ التنبوؤ بالأحداث٭ التعميم ٭  التعرف على وجهة نظر 

الكاتب ٭ تف�شري م�شاعر وحتليل �شخ�شيات ٭ التعرف على �شخ�شية الكاتب وبيئته.

الفهم الإبداعي

الفهم احلريف
قراءة ال�شطور

الفهم التحليلي
قراءة ما بني 

ال�شطور

الفهم النقدي
قراءة ما وراء 

ال�شطور

مستويات القراءة ومهاراتها

L-GE-CBE-TRC-logh3-U3-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U3-L3.png

مستويات القراءة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-القراءة التحليلية الناقدة

المشترك

الثانوية مقررات
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الأ�شئلة وم�شتويات الفهم: 
 اأ�شئلة الفهم احلريف: 

تتعلق بظاهر الن�ض ومنطوقه، والإجابة مذكورة �شراحة يف الن�ض، وتكون اإجابة القارئ اإما �شحيحة 
واإما خاطئة.

 اأ�شئلة الفهم التحليلي:
تتعلق بعمق الن�ض، ومراميه امل�شتنتجة، والإجابة لي�شت مذكورة �شراحة يف الن�ض ولكن ي�شتطيع املجيب 

اأن يدلل عليها من الن�ض، ل توجد اإجابة خاطئة واإمنا هناك ا�شتنتاجات قريبة اأو بعيدة. 
 اأ�شئلة الفهم النقدي والإبداعي:

تتعلق بالنواحي اجلمالية، واملنطقية، اأو العلمية، يف الن�ض، وما يحمله من حقائق  واآراء �شخ�شية، وما 
ميكن اأن يبدعه القارئ كتكملة للن�ض. وتعتمد الإجابة على ثقافة القارئ وخربته مبو�شوع الن�ض.

بب  م�شتويات الفهم وحاجة القارئ: 

الفهم الإبداعي الفهم النقدي الفهم التحليلي

✓

الفهم احلريف
✓

الإجراء
حتديد اأفكار الن�ض

�شرد معلومات الن�ض
جتاوز معلومات الن�ض
�شرح معلومات الن�ض

اخلروج من دائرة الن�ض
توظيف معلومات القارئ
احلكم على معلومات الن�ض

اأحتاج اإىل هذا امل�شتوى من الفهم عندمام�شتوى الفهم

احلريف
التحليلي
النقدي

الإبداعي

االستنتاج

اأاأ الفروق الأ�شا�شية بني م�شتويات الفهم، حدد م�شتوى الفهم بو�شع اإ�شارة   )✓( 
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نشاطات التعلم

اأو  الطبيعية  املواد  لبع�ض  ا�شتن�شاقه  عند  الأعرا�ض  لديه  وتزداد  تتهيج  التنف�شي  اجلهاز  بح�شا�شية  امل�شاب  املري�ض    
ال�شناعية، فعند و�شول هذه املواد اإىل اجلهاز التنف�شي يبداأ تفاعل اجل�شم معها كمواد غريبة، وينتج عن ذلك اأعرا�ض 
احل�شا�شية، وتعد ذرات الغبار املوجودة يف الهواء اإحدى هذه املواد التي تهيج اأعرا�ض احل�شا�شية لدى كثري من الأ�شخا�ض؛ 

فزيادة تركيز هذه الذرات يف الهواء يزيد كمية املادة امل�شتن�شقة منها، مما يوؤدي اإىل زيادة احل�شا�شية.
د.اأحمد �شامل باهمام، ا�شت�شاري اأمرا�ض ال�شدر، كلية الطب، جامعة امللك �شعود.

1 تتفاوت الن�شو�ض من حيث قابليتها مل�شتويات متعددة من الفهم، فلي�شت كل الن�شو�ض تتجاوز ظاهر معناها احلريف.
اقراأ الن�شو�ض الق�شرية الآتية، واأجب عن الأ�شئلة التابعة لها، ولحظ كيف اأن بع�شها اأعمق واأثرى من بع�ض:     
  ل تقراأ مثل الإ�شفنجة، تنتظر ب�شكل �شلبي حتى متتلئ باملعلومات، بل اقراأ مثل كرة القدم، وتعامل مع املادة بندية، 
واأقحم نف�شك يف داخلها: خمالًفا، موافًقا، م�شيًفا للمعلومات، معدًل اأجزاء منها، ومقدًرا ملا حتتويه، وتعلم اإ�شافة 

امللحوظات الهام�شية التي ت�شهل عليك القراءة، وتعك�ض لك م�شتوى عالًيا من مهارات التحليل والرتكيب.
)فيلي�ض ميندل-القراءة ال�شحيحة(

الأجوبة

الأجوبة

الأ�شئلة

الأ�شئلة

م�شتوى الفهم

م�شتوى الفهم

الفهم احلريف

الفهم احلريف

الفهم التحليلي

الفهم التحليلي

الفهم النقدي

الفهم النقدي

ما الذي تنهى عنه الكاتبة؟
ما ن�شيحة الكاتبة للقارئ؟

كيف ميكن اأن يكون القارئ مثل لعب كرة القدم؟
ما املق�شود بامللحوظات الهام�شية؟

ما املق�شود بكل من: التحليل؟ الرتكيب؟
........................................................................................

ما الذي يهيج اأعرا�ض احل�شا�شية عند 
امل�شابني بح�شا�شية اجلهاز التنف�شي؟

الهواء  يف  الغبار  ذرات  بني  العالقة  ما 
وتهيج اأعرا�ض احل�شا�شية؟

كيف تعمل املواد الطبيعية وال�شناعية على 
تهييج احل�شا�شية؟ 

هل تعمل هذه املواد على تهييج احل�شا�شية 
عند النا�ض جميًعا؟ 

........................................................................................

........................................................................................

عبارات الكاتب مبا�شرة، ومعانيها حرفية.
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اأتته الوفود، فاإذا فيهم وفد الحجاز، فنظر اإلى �شبيٍّ �شغير  ا اأف�شِت الخالفة اإلى عمَر بِن عبد العزيز    لمَّ
: يا اأمير الموؤمنين،  ال�شنِّ وقد اأراد اأن يتكلم، فقال: ليتكلم من هو اأ�شنُّ منك، فاإنه اأحقُّ بالكالم. فقال ال�شبيُّ
اإنما المرء باأ�شغريه: قلبِه ول�شانِه. فاإن منح اهلل العبد ل�شاًنا لفًظا وقلًبا حافًظا فقد ا�شتحقَّ الكالم. فقال 

له عمر: �شدقت.

الأجوبة الأ�شئلة م�شتوى الفهم

الفهم احلريف

الفهم التحليلي

الفهم النقدي

َمن اخلليفة الذي اأتته الوفود يف هذه الق�شة؟

ِمن اأي مكان ح�شر هذا الوفد؟

َمن الذي تكلم نيابة عن هذا الوفد؟

ما ردُّ اخلليفة على ال�شبي بعد كالمه؟

ما ال�شفات التي متيز بها هذا ال�شبي؟

وكيف  لل�شبي؟  اخلليفة  نظرة  كانت  كيف 

اأ�شبحت بعد �شماعه كالمه؟

ماذا ت�شتنتج من هذه الق�شة؟

ما راأيك يف كالم ال�شبي؟ 

هل كالمه �شحيح دائًما؟

موا ال�شبي  ما راأيك يف موقف القوم الذين قدَّ

ليتكلم نيابة عنهم؟
ما الذي يحتاجه ال�شاب اليوم ليكون يف م�شتوى 

ذلك ال�شبي اأو اأف�شل منه؟
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2   رتب العوامل الآتية، بح�شب قوة تاأثريها على اإعاقة الفهم القرائي: 
  �شعوبة الأ�شلوب والرتاكيب التي ا�شتخدمها الكاتب.

  عدم تقيد الكاتب باأعراف الكتابة )العناوين، الكتابة يف فقرات، الإبراز...(
  اعتماد الن�ض على اخليالت املجنحة، اأو الإغراق يف الرمزية.

  �شوء البيئة املكانية )�شو�شاء، اإ�شاءة، حرارة اجلو، ...(
  �شوء احلالة النف�شية اأو الفكرية للقارئ. 

  �شعف ح�شيلة القارئ من ثقافة املو�شوع و م�شطلحاته.
  �شعف ح�شيلة القارئ من األفاظ اللغة وتراكيبها.

3  ما عالقة هاتني ال�شورتني بالفعل القرائي؟ 

4  القدرة على اتباع التعليمات مهارة قرائية بالغة الأهمية، وتزداد حاجتك اإليها عندما تريد ت�شغيل اآلة اأو 
تركيبها بح�شب الدليل الإر�شادي لها، اأو عندما تقوم بعمل معني وفق اإر�شادات خا�شة...

نفذ التجربة الآتية مع اثنني من زمالئك داخل ال�شف.

اإن ما ت�شاهده يف ال�شكل هو جتربة م�شلية، حيث مي�شك �شخ�شان قويان ِبَع�َشوْيِن 
لولبي،  ب�شكل  الع�شوين  بني  بلف حبل  ثالث  �شخ�ض  ويقوم  متعاك�شني،  وباجتاهني 
ثم يقوم ب�شد طرف احلبل احلر فت�شتطيع وبكل �شهولة اإل�شاق الع�شوين ببع�شهما 

مهما كانت قوة الرجلني.
التف�شري العلمي: يف هذه التجربة تزداد القوة التي يبذلها ال�شخ�ض الذي ي�شد 
احلبل بزيادة عدد لفات احلبل فتت�شاعف القوة تبًعا لذلك. وهذا يف�شر: كيف تعمل 

البكرات يف رفع الأج�شام الثقيلة بكل �شهولة؟
)عن موقع اأفكار علمية - الإنرتنت(
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5   اقراأ الن�ض الآتي قراءة متاأنية، ثم اأجب يف كرا�شتك: )منزيل(
حقيقة الإب�شار 

للعامل امل�شلم ابن الهيثم      
اأفكارهم، وبذلوا  اأمعنوا البحث عن كيفية )اإح�شا�ض الب�شر(، واأعملوا فيه  اأهل النظر قد  اإن املتقدمني من 
فيه اجتهادهم، وانتهوا منه اإىل احلد الذي و�شل النظر اإليه، ووقفوا منه على ما وقفهم البحث والتمييز عليه. 
ومع هذه احلال فاآراوؤهم يف حقيقة الإب�شار خمتلفة، ومذاهبهم يف هياأة الإح�شا�ض غري متفقة، فاحلرية متوجهة 
كثرية،  وال�شبهات  خفية،  والغايات  غام�شة،  فاحلقائق  اإليه؛  بالو�شول  موثوق  غري  واملطلوب  متعذر،  واليقني 

والأفهام كدرة، واملقايي�ض خمتلفة، واملقدمات ملتقطة من احلوا�ض، التي هي الُعدد غري ماأمونة الغلط.
وقد بحث املتحققون بعلم الطبيعة عن حقيقة هذا املعنى بح�شب �شناعتهم واجتهدوا فيه بقدر طاقتهم؛ 
لني منهم على اأن الإب�شار اإمنا يكون من �شورة ترد من املب�َشر اإىل الب�شر، منها يدرك  فا�شتقرت اآراء املح�شِّ

الب�شر �شورة املب�شر.
فاأما اأ�شحاب التعاليم، فاإنهم عنوا بهذا العلم اأكرث من عناية غريهم، وا�شتق�شوا البحث عنه، فاهتموا 
بتف�شيله وتق�شيم اأنواعه، وميزوا املعاين املب�شرة، وعللوا جزئياتها، وذكروا الأ�شباب يف كل واحد منها، مع 
ِق اآراء طوائف من اأهل هذه ال�شناعة، اإل اأنهم  اختالف بينهم، على طول الزمان يف اأ�شول هذا املعنى، وتفرُّ
على اختالف طبقاتهم، وتفرق اآرائهم، متفقون باجلملة على اأن الإب�شار اإمنا يكون ب�شعاع يخرج من الب�شر 
اإىل املب�شر، وبه يدرك الب�شر �شورة املب�َشر، واأن هذا ال�شعاع ميتد على �شموت خطوط م�شتقيمة، اأطرافها 
جمتمعة عند مركز الب�شر، واأن كل �شعاع ُيدرك به ُمب�َشٌر من املب�شرات. ف�شكل جملته �شكل خمروط، راأ�شه 

وقاعدته �شطح املب�شر.
وهذان املعنيان - اأعنى راأي اأ�شحاب الطبيعة وراأي اأ�شحاب التعاليم - مت�شادان متباعدان، اإذا 

اأخذا على ظاهرهما.
ثم مع ذلك فاأ�شحاب التعاليم خمتلفون يف هياأة هذا ال�شعاع، وهياأة حدوثه، فبع�شهم يرى اأن 

خمروط ال�شعاع ج�شم م�شمت مت�شل ملتئم.
الب�شر،  مركز  عند  جمتمعة  اأطرافها  دقائق،  اأج�شام  هي  م�شتقيمة  خطوط  ال�شعاع  اأن  يرى  وبع�شهم 
ومتتد متفرقة حتى تنتهي اإىل املب�َشر، واأن ما وافق اأطراف هذه اخلطوط من �شطح املب�شر اأدركه الب�شر، 
الب�شر  تختفي عن  ولذلك  الب�شر،   يدركه  املب�شر مل  اأجزاء  ال�شعاع من  اأطراف خطوط  وما ح�شل بني 

الأجزاء التي يف غاية ال�شغر، وامل�شام التي يف غاية الدقة التي تكون يف �شطوح املب�شرات.
ثم اإن طائفة ممن يعتقد اأن خمروط ال�شعاع م�شمت ملتئم ترى اأن ال�شعاع يخرج من الب�شر على خط 
واحد م�شتقيم اإىل اأن ينتهي اإىل املب�شر، ثم يتحرك على �شطح املب�شر حركة يف غاية ال�شرعة يف الطول 
والعر�ض ل يدركها احل�ض ل�شرعتها؛ فيحدث بتلك احلركة خمروط امل�شمت. وطائفة ترى اأن الأمر بخالف 

ذلك، واأن الب�شر اإذا فتح اأجفانه قبالة املب�شر حدث املخروط يف احلال دفعة واحدة بغري زمان حم�شو�ض.
وراأى طائفة من جميع هوؤلء اأن ال�شعاع الذي يكون به الإب�شار هو قوة نورية تنبعث من الب�شر وتنتهي 

اإىل املب�شر، وبتلك القوة يكون الإح�شا�ض.
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وراأى طائفة اأن الهواء اإذا ات�شل بالب�شر قبل منه كيفية فقط؛ في�شري الهواء يف احلال بتلك الكيفية 
�شعاًعا يدرك به الب�شر املب�شرات.

ولكل طائفة من هذه الطوائف مقايي�ض وا�شتدللت وطرق اأدتهم اإىل اعتقادهم و�شهادات، اإل اأن الغاية 
التي عليها ا�شتقر راأي جميع من بحث عن كيفية اإح�شا�ض الب�شر تنق�شم باجلملة اإىل املذهبني املت�شادين 

الذين قدمنا ذكرهما.

اأوًل: الفهم احلريف
  ار�شم �شكاًل يلخ�ض جميع املذاهب التي اهتمت بتف�شري اإح�شا�ض الب�شر.

  ملاذا اختلفت مذاهب العلماء يف تف�شري حقيقة الإب�شار، من وجهة نظر الكاتب؟

ثانًيا:  الفهم التحليلي
          ما موقف الكاتب من الآراء التي قدمتها كل طائفة لتف�شري حقيقة الإب�شار؟ 

  كيف ينظر الكاتب اإىل )التعلم عن طريق احلوا�ض(؟
  ما الذي ميكنك اأن تفهمه من قول الكاتب: )وهذان املعنيان - اأعني راأي اأ�شحاب الطبيعة وراأي 

اأ�شحاب التعاليم - مت�شادان متباعدان، اإذا اأخذا على ظاهرهما(؟
  هل تعتقد اأن الكاتب لديه تف�شري علمي حلقيقة الإب�شار؟ و�شح.

ثالًثا: الفهم النقدي
  كيف رتَّب الكاتب اأفكار املو�شوع؟ وهل كان ترتيبه جيًدا؟

  هل تعتقد اأن الكاتب قد ح�شر جميع املذاهب التي حاولت تف�شري حقيقة الإب�شار؟ و�شح.
  ما القيمة العلمية التي �شي�شيفها الكاتب اإىل مو�شوعه، لو اأنه ذكر مناذج من اأ�شماء العلماء يف 

كل طائفة، واأحال القارئ اإىل املراجع التي دونوا فيها اأقوالهم تلك؟

رابًعا: الفهم الإبداعي
  اكتب فقرة ق�شرية ت�شرح )كيفية الإب�شار(، كما ا�شتقر عليه راأي علماء الفيزياء اليوم.

من كتاب املناظر للح�شن بن الهيثم.
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6   اقراأ الن�ض الآتي، ثم اأجب عن الأ�شئلة، مالحًظا خ�شائ�ض الأ�شئلة يف كل م�شتوى:

تناق�ض مع زمالئك بال�شف حول من منهم:
 يقراأ بغر�ض متابعة امل�شتجدات العلمية يف بع�ض حقول املعرفة. 

 يقراأ بغر�ض تعميق معرفته للمو�شوعات التي يتلقاها يف املدر�شة.
 يبحث حول ما يقراأ؛ ليتاأكد من م�شداقية املادة املقروءة.

 يوظف معلوماته وخرباته ال�شابقة للو�شول اإىل فهم ملا يقراأ.
 ي�شتطيع اأن يتغلب على م�شكالت عدم الفهم، عندما يتعرث فهمه للمقروء.

 يطبق اخلطوات اخلم�ض  للقراءة املركزة عندما يقراأ بغر�ض اأداء الختبار.
 ي�شتطيع اأن يحلل الن�شو�ض الأدبية ويتذوقها.

 ي�شتخدم الر�شوم والتعليقات والتلخي�شات عندما يقراأ مو�شوًعا جديًدا.

الن�ض

اأ�شئلة يف 
م�شتوى 

الفهم احلريف

اأ�شئلة يف 
م�شتوى الفهم 

التحليلي

اأ�شئلة الفهم 
الإبداعي 

والناقد

( م�سطلًحا حمدد املعنى، يدل على ما ين�سر هذه االأيام من الكالم  اأ�سبحت عبارة )ال�سعر احُلرِّ
العجيب، الذي تكرث فيه الف�ا�سل، واإ�سارات اال�ستفهام والتعجب، والتفعيالت املختلفة ال�زن، 

َها الغم��ص، و�سرى فيها الرمز الذي ال يفهمه قائله. املتباينة االأ�سكال، بلغة لفَّ
الغرب،  اأدب  يعرف�ا  اأن  دون  الغرب،  يقلدوا  اأن  اأرادو  العربي  ال�سعر  يف  التجديد  دعاة  اإن 
ودون اأن يفقه�ا اأن �سعر الغرب كان ردة فعل للحياة امل�سطربة، والقلق النف�سي، وانف�سام 

د. ي��سف عزالدين ال�سخ�سية لدى االإن�سان الغربي.     
1. ما الفكرة الرئي�سة يف الفقرة االأوىل؟ ويف الفقرة الثانية؟

2. ما الذي يكرث يف ال�سعر احلر؟
3. ما ب�اعث الغم��ص يف االأدب الغربي؟

4. ما الذي دفع دعاة التجديد يف ال�سعر العربي اإىل الغم��ص؟
ها، �سرى، امل�سطربة. 5. و�سح معاين املفردات االآتية: متباينة، لفَّ

1. بني م�قف الكاتب من كل من: ال�سعر احلر، دعاة التجديد.
2. كيف تت�قع اأن تك�ن ردة فعل املجددين من هذا الن�ص؟

3. من خالل الن�ص تت�سح عناية ال�سعر احلر بعالمات الرتقيم فهل ذلك مما يحمد له؟
4. ما املغزى الذي يهدف اإليه الن�ص؟

1. ما الداللة البالغية التي اأ�سافتها كلمة )�سرى( للمعنى؟ 
�سخ�سي.  راأي  اإىل  بع�سها  ي�سري  بينما  واقعية،  اإىل حقائق  الكاتب  عبارات  بع�ص  ت�سري   .2

حاول اأن تتلم�ص كال منهما.
د بع�ص االألفاظ الدالة على حتيز الكاتب �سد ال�سعر احلر ودعاته. 3. حدِّ

ا لهذا الن�ص. ا داعًما اأو مناق�سً 4. بح�سب م�قفك ال�سخ�سي من ال�سعر احلر اكتب ن�سًّ
5. ما راأيك يف ال�سعر احلر بعدما قراأت الن�ص؟
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7 اطرح اأ�شئلة يف م�شتويات الفهم )احلريف والتحليلي والنقدي( حول الن�ض الآتي، ثم ناق�شها مع زمالئك: 

القراءة ال�شريعة
                                      حممود الوهر وهند احلموري )بت�شرف(

ا، فهي تزيل امللل لأنها جتعل العقل يعمل ب�شرعة يف اأثناء القيام بها، واإن  القراءة ال�شريعة مفيدة جدًّ
املحافظة على العقل م�شغوًل طوال الوقت يزيد من قدرة الأفراد على الرتكيز، لكن القراءة ال�شريعة ل 
تنا�شب جميع اأنواع الدرا�شة، فبع�ض املو�شوعات ال�شعبة ل ينفع معها هذا النوع من القراءة ككتب العلوم 
والريا�شيات. ويرجع ال�شبب يف بطء قراءاتنا عادة اأننا ن�شر على �شماع كل كلمة نقروؤها، ولكن العني اأ�شرع 
يف عملها من الأذن، فنحن ل ن�شتطيع �شماع اأكرث من 250 كلمة يف الدقيقة، لكننا ن�شتطيع روؤية اأكرث من 
2000 كلمة يف الدقيقة؛ لذا فاإننا اإذا مل ن�شر على �شماع لفظ الكلمات يف عقولنا فاإننا ميكن اأن ن�شري يف 

القراءة ب�شرعة العني، مما يزيد من �شرعة قراءتنا.
اأن هناك  اأننا ن�شر عادة على روؤيــة كل كلمة يف ال�شطر مع  ومن الأ�شباب الأخــرى التي تبطئ القراءة 
فاإنه ل داعي لروؤية كل كلمة مكتوبة وفهم  الكتب وغريها؛ لذا  املوجود يف  الكالم  التكرار يف  الكثري من 
معناها بدقة، فمن اخلطاأ الرتكيز على قراءة الكلمات؛ لأن الأهم منه قراءة الأفكار، واإذا ركزت يف الكلمات 
�شرعة قراءتك  ت�شتطيع م�شاعفة  ثمَّ  الوقت، ومن  اخت�شار 70٪مــن  ت�شتطيع  فاإنك  الرئي�شة يف قراءتك 

ثالث اأو اأربع مرات، فاأنت تقراأ لتفهم املادة املقروءة ل لروؤية كل كلمة.
وامل�شكلة الثالثة التي تعمل على الإبطاء يف القراءة اأن العني ل متر على �شطر مكتوب بطريقة مت�شلة 
الثانية يف كل مرة لرتكز على كمية ب�شيطة من ال�شطر كي  اأجــزاء من  �شل�شة، واإمنــا هي تتوقف لب�شعة 

تراها، اأي اأن العني تقوم بعدة قفزات يف اأثناء القراءة.
ولأننا نقراأ يف قفزات فاإن هناك دائًما ما يغري العني بالرجوع اإىل اخللف للتاأكد مما اإذا كنا قد راأينا اأو 

فهمنا الكلمات ال�شابقة اأم ل، وهذا �شيء ماألوف لكنه ينق�ض �شرعة القراءة بحوايل الثلث.
اإن القراءة ال�شريعة تفيد يف ثالث نواح، اأولها: اأنها جتعلنا نتخل�ض من عملية الرجوع اإىل اخللف يف 
اأثناء القراءة، وثانيها: اأنها تبداأ بك�شر العتماد على �شماع الكلمات يف الراأ�ض، وثالثها: اأنها ت�شبح عادة تقوم 
بها دون اأن نالحظ اأننا نقراأ ب�شرعة. وقد وجد اأن كثرًيا من الأ�شخا�ض الذين مت تدريبهم على القراءة 
ال�شريعة و�شلوا �شرعة 1800-2000 كلمة يف الدقيقة، اأي ب�شرعة تزيد على ثمانية اأ�شعاف ال�شرعة العادية. 
املرجع: املهارات الدرا�شية بني النظرية والتطبيق �ض91
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القواعد
ن ملًحا وماء فقط. القاعدة، هي: مادة تتفاعل مع حم�ض، فتكوِّ

اأو القاعدة، هي: مركب يحتوي حملوله املائي على اأيونات الهيدروك�شيد.
ومن القواعد ال�شائعة امل�شتخدمة على نطاق وا�شع يف ال�شناعة هيدروك�شيد ال�شوديوم )ال�شودا الكاوية( 
)NaoH (، وهو مادة اأ�شا�شية يف �شناعة ال�شابون والن�شيج، وي�شتخدم حملوله لفتح جماري املغا�شل التي ُت�َشدُّ 
تكلي�ض اجلدران،  ي�شتخدم يف  الذي   )CaOH2( الكال�شيوم وهيدروك�شيد  فيها.  وال�شعر  الأو�شاخ  تراكم  بفعل 
ي�شتخدم يف  الذي   )NH4OH( الأمونيوم الن�شادر، هيدروك�شيد  الإ�شمنت. وحملول  ي�شتخدم يف �شناعة  كما 
الدهنية وبقع  البقع  البيوت حملوله املخفف كمنظف لإزالــه  الكيماوية، كما ت�شتخدم ربات  الأ�شمدة  �شناعة 

ع�شري الفواكه عن الثياب.
اأيــون )الهيدروك�شيل(  اأنها جميعا حتتوي على   - كاأمثلة  اأعطيت  التي  القواعد  ورمبــا ل حظت من �شيغ 
ا عندما  )OH(، و ميكن ال�شتنتاج اأن )اأيون الهيدروك�شيل( م�شوؤول عن خوا�ض القواعد، ويكون املحلول قلويًّ
يكون تركيز ) اأيون الهيدروك�شيل( فيه اأعلى من تركيزه يف املاء النقي.         )كتاب العلوم لل�شف الثالث املتو�شط(
حتليالت  من  حوله  يــدور  وما  الجتماعية...(  الع�شكرية،  القت�شادية،  )ال�شيا�شية،  الأحــداث  اأحــد  تتبع   9

وتنبوؤات وقراءات ... خل�ض ما تو�شلت اإليه، وقدم قراءتك اخلا�شة له. )منزيل(

8  يكون الن�ض �شعًبا عندما تكرث م�شطلحاته ومفاهيمه غري امل�شروحة، التي رمبا ل تكون جزًءا من ثقافة 
القارئ و معلوماته حول املو�شوع.

ناق�ض حمتوى الن�ض الآتي مع زمالئك، مركزين على: امل�شطلحات واحلقائق العلمية التى افرت�ض الن�ض 
اأن الطالب يعرفونها، ومدى منا�شبة الن�ض لطالب ال�شف الثالث املتو�شط.
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10   يتكون الن�ض العلمي من مفاهيم، وحقائق، وتعميمات، ونظريات ..
�شنف املحتوى العلمي للن�ض الآتي بح�شب اجلدول الالحق:

ال�شخور الر�شوبية 
علم الأر�ض، ال�شف الثاين الثانوي
رمبا ل يتبادر اإىل الذهن اأن الوحول التي تنقلها الأنهار وال�شيول اإىل البحر، والرمال التي تع�شفها الرياح 
اأغلب  يف  ر�شوبية  �شخوًرا  يوًما  ت�شبح  �شوف  ال�شواطئ،  على  الأمــواج  تكد�شها  التي  الرمال  اأو  ال�شحراء،  يف 
ن ال�شخور الر�شوبية، وتتابعت عواملها، حتى   احلالت، فمنذ اأن ن�شاأت الأر�ض وتوفر على �شطحها املاء، بداأ تكوُّ

يومنا هذا.
اإننا نعرف ال�شخور الر�شوبية اأكرث من �شواها لي�ض ب�شبب كرثتها، بل ب�شبب انت�شارها، فهي ت�شكل اأقل من 

خم�شة باملئة من جمموع �شخور ق�شرة الأر�ض، ولكنها تغطي حوايل ثلثي م�شاحة القارات.
وال�شخور الر�شوبية ذات اأهمية بالغة لالإن�شان؛ لأنها ت�شتعمل يف البناء وال�شناعة، وحتتوي على النفط، 

وعلى عدد مهم من معادن الفلزات.
ن�شاأة ال�شخور الر�شوبية:

ت�شهم يف تفتيته وتذويبه ونقل  التي  التعرية  ا لعوامل  الأر�ــض ي�شبح معر�شً كل �شخر يظهر على �شطح 
اأجزائه وتر�شيبها يف كل مكان ميكن اأن ت�شتقر فيه، وعلى الأخ�ض يف اأحوا�ض الرت�شيب. ويحدث تراكم املواد 
يف اأحوا�ض الرت�شيب �شغًطا مت�شاعًدا ينجم عن حتجر الروا�شب، وتكّون ال�شخور الر�شوبية. وجتدر الإ�شارة 
اإىل اأن الروا�شب املنقولة تكون يف بادئ الأمر خمتلطة من حيث الأ�شناف والأحجام، ثم تنف�شل عن بع�شها 
تدريجيًّا خالل نقلها، فعوامل النقل حتمل احلبيبات ال�شغرية احلجم اإىل م�شافات اأبعد من احلبيبات الكبرية. 
فلو تتبعنا جمرى اأحد الأنهار من منبعه اإىل م�شبه لوجدنا اأن كمية احل�شى تقل باجتاه امل�شب، بينما تزداد 

كمية الرمال التي تليها الوحول، ول ت�شل اإىل اأعماق البحار اإل الدقائق الناعمة واملواد املحلولة يف املاء.

تعميمات
كــــل �ـــشـــخـــر يـــظـــهـــر عــلــى 
�ـــشـــطـــح الأر�ــــــــــض يــ�ــشــبــح 

ا لعوامل التعرية. معّر�شً

حقائق )معلومات يجزم الن�ض ب�شحتها(
الوحول والرمال، ت�شبح �شخوًرا ر�شوبية

تعرف ال�شخور الر�شوبية اأكرث من �شواها.

مفاهيم )م�شطلحات(
الر�شــــــوبــيــــة،  ال�شــــخــــور 

ق�شرة الأر�ض، م�شاحة
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11  من مهارات القراءة:
اأاأ  التمييز بني احلقيقة والراأي:

احلقيقة: معلومة �شحيحة، اأو على الأقل يعتقد الكاتب اأنها �شحيحة.
الراأي: موقف، اأو معلومة، اأو تف�شري معلومة... ي�شري الكاتب ولو ب�شورة خفية اإىل اأنه راأي �شخ�شي له، كاأن 

يقول: )اأظن، اأعتقد، اأرى، وميكن اأن...، ورمبا..، وهذا يف�شر،...(.
مّيز احلقائق والآراء يف الن�ض الآتي:

من احلقائق الواردة يف الن�ض: .......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

من الآراء الواردة يف الن�ض: ..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

بب   حتديد م�شتوى الدقة العلمية:

ي�شتطيع القارئ اأن يحّدد عدًدا من املوؤ�شرات الدالة على الدقة العلمية يف الن�ض، منها:
 خلو الن�ض من التعميمات الوا�شعة التي ل ميكن اأن تكون �شحيحًة متاًما. )مثل: جميع النا�ض، كل الكائنات،...(.

 اختيار الألفاظ ذات الدللة املحددة واملبا�شرة.
 توثيق املعلومات، بذكر م�شادرها، على اأن تكون امل�شادر اأ�شيلة يف املو�شوع.

 مناق�شة الأفكار واملعلومات مبو�شوعية خالية من التحّيزات، )التحّيز: ا�شتخدام �شفات وعبارات مادحة اأو ذاّمة(.

الذين  للعلماء  مكافاأة  متنح  في�شل،  امللك  جائزة  با�شم  عاملية  جائزة  اخلريية  في�شل  امللك  موؤ�ش�شة  خ�ش�شت 
يرثون ببحوثهم الرائدة الفكر الإن�شاين، وي�شاركون يف تطوير احل�شارة الإن�شانية وتقدم الب�شرية.

اإن اأهداف اجلائزة حتددت يف العمل على خدمة الإ�شالم وامل�شلمني يف املجالت الفكرية والعلمية والعملية، 
وحتقيق النفع العام للم�شلمني يف حا�شرهم وم�شتقبلهم، والتقدم بهم نحو ميادين احل�شارة وامل�شاركة فيها، 
وتاأ�شيل املُثل والقيم الإ�شالمية يف احلياة الجتماعية واإبرازها للعامل، والإ�شهام يف تقدم الب�شرية واإثراء 

الفكر الإن�شاين.
ولقد تركزت جمالت اجلائزة يف خدمة الإ�شالم، والدرا�شات الإ�شالمية، والأدب العربي، والطب، والعلوم.

اإل لتتويج جهود علمية  اأو جن�شية، ومل تو�شع  اأو عرق  اإنها جائزة ثقافية بحتة مل تعرف التحيز للون 
مت�شلة، ولتربز عماًل دوؤوًبا، ولتوؤكد اأن العلم خري ما تقدمه الأم لنف�شها وللب�شرية كافة، ولتحقق هدف 

من حملت ا�شمه يف خدمة الق�شايا الإ�شالمية عامة، والإن�شانية جمعاء.

L-GE-CBE-TRC-logh3-U3-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U3-L4.png

المهارات األساسية للقراءة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-القراءة التحليلية الناقدة

المشترك

الثانوية مقررات
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جج   القدرة على اكت�شاف التعري�ض والتلميحات والأهداف غري امل�شرح بها.

حاول اأن حتدد التعري�ض والتلميحات امل�شمنة يف الن�شو�ض الآتية:
التعري�ض والتلميحات الن�ض

اإدارة الوقت
هي الطرائق والو�شائل التي ُتعني املرء على ال�شتفادة الق�شوى من وقته 
يف حتقيق اأهدافه، وخلق التوازن بني واجباته ورغباته واأهدافه، ومن اأ�شا�شيات 
الة التي ينادي بها كثري من الرتبويني واملفكرين واأ�شحاب  اإدارة الوقت الفعَّ
الأعمال التجارية الناجحة: اأن ت�شع اأهداًفا ملا ُتريد حتقيقه يف هذه احلياة، 
وما تطمح لإجنازه، فاحر�ض على و�شع خطة وا�شحة ل�شتثمار كل دقيقة يف 
باأنك تفكر  اإيجاد فرتات �شمت، وتظاهر  حياتك، وتوقف عن الكالم، وحاول 
م وقتك،  يف �شيء اآخر، اإذا قمت بذلك يعني اأنك تعرف معرفة دقيقة كيف ُتنظِّ

وُتخطط له لت�شري بخطى واثقة لبلوغ اأهدافك التي ر�شمت.
يف الظروف املثالية، يعرّب الأفراد عن اأفكارهم وم�شاعرهم بطريقة منفتحة. 
ويتقبلون الختالف يف وجهات النظر، وينقلون ملحوظاتهم ور�شائلهم ب�شكل 

يوؤكد اأنهم يفهمون الق�شد من الر�شالة.
فقال  اأفــ�ــشــل؟  الــ�ــشــعــراء  اأي  يــوًمــا:  ــروان جل�شاءه  مـ بــن  �ــشــاأل عبدامللك 

اأحدهم: اأف�شل ال�شعراء املقنع الكندي، حيث يقول:
لو كان ينفُع اأهَل الُبْخِل حتري�شي �ُض اأَهَل الُبخل كلهم   اإين اأحرِّ
حــتــى يــكون بــرزق اللـــه تـعـويـ�شــي مـا قـلَّ مـالــي اإل زادنـي كــرًما  

فقال عبدامللك:اأ�شدق منه قوله تعاىل: 

�شهد فن اخلطابة رواًجــا وازدهــاًرا يف الع�شر اجلاهلي وع�شر �شدر الإ�شالم والع�شر الأمــوي؛ وذلك 
لأهمية اخلطابة وقوة تاأثريها؛ ولتوافر حرية القول، ومن هنا فقد احتلت اخلطابة موقًعا متقّدًما بني 

فنون القول النرثية، فكانت ذات مكانة مهمة وم�شتوى فني رفيع يف الع�شور املذكورة.
الع�شر،  بداية  الرفيع يف  الفني  وم�شتواها  مكانتها  على  العبا�شي حافظت اخلطابة  الع�شر  فلما جاء 

لكنها مل تلبث على ذلك طوياًل حتى خفتت، ويرجع هذا اخلفوت اإىل �شببني رئي�شني، هما:
1 - اأن العبا�شيني مل يطلقوا لها احلرية التي كانت توؤّدي اإىل قّوتها وازدهارها من قبل.

2 - اأّن فنوًنا نرثية اأخرى ناف�شتها على مكانتها.
وهكذا ُزحزحت اخلطابة يف ع�شر بني العبا�ض عن مكانتها الرفيعة التي كانت حتتلها قبل ع�شرهم، 
واأ�شبح النرث املكتوب على الورق يناف�ض النرث ال�شفاهي ويحتل مكانته.       د. حممود عبدالرحيم

موؤ�شرات الدقة العلمية:
موؤ�شرات عدم الدقة:
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دد  التعرف على عدم الت�شاق يف م�شار التفكري اأو ال�شتنتاج:

ي�شتطيع القارئ اأن يرى يف الن�ض بع�ض املالمح والإ�شارات الدالة على ذلك، منها:
  بناء النتيجة على مقدمات: ناق�شة، اأو مغايرة.

  ال�شت�شهاد على ق�شية ب�شاهد ل يثبتها.
  مقارنة الق�شية بق�شية اأخرى قليلة ال�شبه بها.

  اخلروج من فكرة اإىل اأخرى دون اأن يكون هناك رابط وا�شح بينهما.
تتبَّع م�شار التفكري يف الن�ض الآتي، ثم احكم على مدى ات�شاقه، و�شالمة ا�شتنتاجاته:

التعليق على الن�ض الن�ض

)من ( اخلامتة  
        اأ�شجان الهندي

املعا�شرة، يدرك  ال�شعودية  الق�شيدة  املتتبع لظاهرة توظيف الرتاث يف  اإن 
اأن هذه الق�شيدة مل تنف�شل عن جذورها الرتاثية، فقد ك�شفت هذه الظاهرة 
عن اأثر القدمي يف ال�شعر املعا�شر، وعن عناية هذا ال�شعر بالرتاث، ومن ثمَّ فقد 
ال�شعرية  التجارب  اأن  الذي يزعم  الت�شور  الرد على  الدرا�شة من  متكنت هذه 
العداء لكل ما هو قــدمي، حيث  املعا�شرة تنطوي - حتًما - على كمٍّ هائل من 
ك�شفت ظاهرة التوظيف عن تعّمق ال�شاعر املعا�شر يف القراآن الكرمي، واحلديث 

النبوي ال�شريف، والأقوال املاأثورة، وال�شعر العربي القدمي، وغري ذلك.
التاأكيد  مــن  لــلــرتاث  توظيفه  خــالل  مــن  املعا�شر  ال�شعودي  ال�شاعر  متكن 
العربي  تراثه  ال�شاعر على  اتكاء  ذلك يف  واملحلية، وجتلى  العربية  على  هويته 
بتوظيف  يتعلق  فيما  الــعــام، خا�شة  الـــرتاث  على  اتكائه  مــن  اأكــرث  والإ�ــشــالمــي 
ال�شاعر  حر�ض  التي  الــرتاثــيــة  والن�شو�ض  والأحــــداث  الــرتاثــيــة،  ال�شخ�شيات 
اأمته العربية، واحلديث عن همومها  من خالل توظيفه لها على تناول ق�شايا 
اإىل  ال�شعوديني  ال�شعراء  ق�شائد  يف  القد�ض  ا�شتحالت  ما  فكثرًيا  وتطلعاتها؛ 
جمموعة متثلها ليلى اأو عبلة، اأو مبعنى اآخر اإن مفهوم الع�شق القدمي قد تطور 
لدى هوؤلء ال�شعراء، حيث ا�شتحالت املحبوبة لديهم اإىل وطن منحوه كل احلب، 

موؤكدين بذلك على انتمائهم اإىل الأر�ض العربية الأم.

 توظيف الرتاث يف ال�شعر ال�شعودي املعا�شر.
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هـهـ  حتديد درجة قوة الربهان: قدرته على اإقناع القارئ، وجذبه اإىل ت�شديقه.

هناك عدد من ال�شفات التي متيز الربهان القوي، منها:
  م�شدر الربهان: القراآن الكرمي، احلديث ال�شريف، العلماء الأكرث �شهرة يف  املجال.

  ال�شدق املنطقي، بحيث تكون ا�شتنتاجاته مبنية على مقدمات �شليمة.
  الأ�شلوب: و�شوح لغة الكاتب، وهدووؤها، ودللتها املبا�شرة على املعنى، على اأن بع�ض احلالت ميكن فيها 

للتلميح اأو الأ�شلوب ال�شاخر، اأن يكون اأكرث اإقناًعا واأقوى حجة.
  قابليته لالختبار، والتجريب.

12  تخري مقالة من مرجع علمي، اأو من اإحدى ال�شحف اليومية، اأو من �شبكة الإنرتنت، ثم ادر�شها درا�شة 
حتليلية ناقدة، ثم قدم تقريًرا عنها، يحتوي على العنا�شر الآتية: )منزيل(.

  ملخ�ض موجز مبو�شوع املَقالة واأهم ما ورد فيها من اأفكار.
  درا�شة حتليلية للمقالة.

  درا�شة نقدية لبناء املقالة، وتنظيمها، واأفكارها، وما ورد فيها من ا�شتنتاجات واإثباتات...
)حاول اأن ت�شتويف جميع مهارات القراءة النقدية(

التعليق الن�ض

هو مفطور على حب الجتماع والعي�ض مع 
لداته واأترابه واأقربائه وجريانه.

الربهان:
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

مظاهر قوة الربهان:
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

مظاهر �شعف الربهان:
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

اأكــرم املخلوقات على اهلل - ياأتي للحياة لغاية   الإن�شان - وهو من 
حمددة وهدف معلوم، وله ر�شالة وا�شحة، وهو يولد بني اأبوين يف ظل 
اأ�شرة وحميط جماعة، وهو مفطور على حب الجتماع والعي�ض مع لداته 
واأترابه واأقربائه وجريانه، وهو يف هذا الجتماع له حاجات ومطالب، 
تفاعل  اأخذها وعطائها  وتتطلب احلياة يف  وله حقوق،  واجبات  وعليه 
الأفراد مع املجتمع، وقيام اأوا�شر املحبة والأخوة، ومد ج�شور التعامل 
على كل امل�شتويات. وتنمو هذه املعاين مع امتداد حياة الإن�شان، وتتوثق 
ال�شالت اأو ت�شوء ح�شب ظروف العي�ض وم�شتوى التعامل؛ ولهذا يقول 
علماء الجتماع: اإن الإن�شان اجتماعي بطبعه، اأي اأنه مفطور على العي�ض 
يف ظل جماعة ويف كنف اأمة ل ي�شتغنى عن غريه، والآخــرون يف حاجة 
اإليه، ول تت�شور حياة �شوية م�شتقيمة وم�شتقرة اإل على هذا النحو ويف 
تن�شاأ  حياته  يف  وتعامله  غريه  مع  اجتماعه  يف  والإن�شان  الإطــار،  ذلك 
له �شالت وعالقات قد ت�شودها حمبة الإخــاء والتعاون، وقد يتعورها 
اخللل والختالف والتخا�شم، وتختلف روابط الأفراد يف املجتمعات يف 
كل فرتة، قوة و�شعًفا ووئاًما اأو اختالًفا وتعاوًنا اأو ت�شادًما تبًعا للثقافة 
هذه  �شلطان  ومــدى  اجلماعة  عليها  وتلتقي  الفرد  اإليها  ينتمي  التي 
من  تكون  تكاد  والنزاع  والتخا�شم  والختالف  النفو�ض،  على  الثقافة 

لوازم الجتماع، ولكن التفاوت اإمنا يكون يف درجة الختالف.
من مقالة بعنوان ) الإن�شان اجتماعي بفطرته (
للدكتور عبد اهلل العجالن، جملة البحوث الإ�شالمية عدد 1404



122122

الوحدة التدريبية الثالثة

اختبار بنائي

            علم التاريخ  
        عبد الرحمن بن خلدون

اقراأ الن�ض الآتي قراءة متاأنية، ثم اأجب:
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من كتاب املقدمة لبن خلدون

 م�شر مع ولده الأ�شباط، واأولدهم حني اأتوا اإىل يو�شف  )اإ�شرائيل )يعقوب
�شبعني نف�شاً، وكان مقامهم مب�شر اإىل اأن خرجوا مع مو�شى  اإلى التيه مئتين وع�شرين �شنة،



)1( سورة الفجر اآلية: 7-6.

)1(
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اأوًل: يف م�شتوى الفهم احلريف:

11  الأفكار الرئي�شة للن�ض:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

22  ملاذا يحتاج املوؤرخ اإىل املعارف املتنوعة وح�شن النظر والتثبت؟

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

33  كيف يرى ابن خلدون م�شداقية اإح�شاء الأعداد والأموال والع�شاكر اإذا عر�شت يف احلكايات والروايات 

التاريخية؟

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

44  ملاذا ينفي ابن خلدون زعم املوؤرخني اأن مدينة )اإرم( قد بنيت يف �شحاري عدن؟

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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ثانًيا:  يف م�شتوى الفهم التحليلي:
11  موقف ابن خلدون من العتماد يف كتابة التاريخ على نقل احلكايات والروايات فقط:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

22 نظرة ابن خلدون للمبالغات التي تت�شمنها كتب التاريخ والتف�شري:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

ثالًثا: يف م�شتوى الفهم النقدي:
11  احلقائق والآراء:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

22 م�شتوى الدقة العلمية يف الن�ض:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

علل: ُيعدُّ التاريخ فنًّا عزيز املذاهب، جّم الفوائد. 33
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33  مدى حتيز ابن خلدون اأو مو�شوعيته:

...................................................................................................................................................................................................................................

44  الألفاظ الو�شفية الدالة على حتيز اأو مو�شوعية ابن خلدون:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

ا علميًّا؟ 55  ما الذي يحدث لو حّم�شت الروايات التاريخية متحي�شً

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

66  لو كنت موؤرًخا ممن عناهم ابن خلدون، فماذا �شيكون رّدك؟

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

رابًعا: يف م�شتوى الفهم الإبداعي:
11 اأعِط �شورة ت�شبيهية تعرب عن املوؤرخ املو�شوعي كما يجب اأن يكون.

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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نشاطات الغلق والتلخيص

1  اأكمل مكونات ال�شكل الآتي:

2  القارئ يواجه الن�ض حماوًل احل�شول على املعنى، ما ال�شروط التي يجب توافرها يف كل من )الن�ض( و)القارئ( 
لإجناح الفعل القرائي؟

3  يختلف املعنى الذي يبحث عنه القارئ باختالف جمال الن�ض، ما الذي ميكن اأن تبحث عنه عندما تقراأ؟

خم�ض خطوات للقراءة املتعمقة

تلخي�ض القراءة

القراءة التحليلية 
الناقدة

قراءة الن�ض الأدبي:
اخلطوات والعمليات

القراءة املتاأنية 
للتحليل والتقومي

قراءة النف�ض الواحد
القراءة حول الن�ض

القراءة املتاأنية 
للفهم والتف�شري

يتم حتليل:
البنية ..............+
بنية املعنى       +

البنية الثقافية +
البنية ...............

القراءة التمهيدية

قراءة اأجزاء من املقدمة
قراءة العناوين

فح�ض الر�شوم واجلداول

فح�ض بنية الكتاب
فح�ض اأعراف الكتابة

مهارات القراءة الناقدة م�شتويات الفهم

الن�ض القارئ

�شكوى ق�شائية
ا لت�شغيل اآلة دلياًل اإر�شاديًّ

ن�شرة دعائية لأحد امل�شائف
كتاًبا يف الريا�شيات
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4   القراءة �شل�شلة من عمليات )التنّبوؤ + التاأكد( حاول اأن تتعّرف على الكلمات املحذوفة، م�شتعيًنا بال�شياق:

   اخت�شم الل�شو�ض فظهرت .................................................................. .
   كان الظالم حالًكا؛ فما اأمكننا ..................................................................بع�شنا.

   هّبت عا�شفة قوية .................................................................................. كثرًيا من ال�شجر.

   بينما كان الرجل يقود �شيارته اإذ راأى طفاًل �شغرًيا يعرب ال�شارع؛ فاأوقف �شيارته ثم ............................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

5  لكل جمال علمي لغته اخلا�شة، اأ�شف املجالت املف�شلة  لديك، ثم اأكمل اجلدول الآتي:

6 خم�شة عنا�شر متثل اأطراف الفعل القرائي، وتتحكم يف مدى جناحه:

من الألفاظ وامل�شطلحات ال�شائعة فيه

البيان

الأع�شاء، الغذاء، اخللية، الف�شيلة، التكاثر، النتح، التمثيل ال�شوئي، الأن�شجة...

املجال العلمي

علم الأحياء

الفقه

قواعد اللغة

عنا�شر  الفعل القرائي

الكاتب

اللغة

الن�ض

القارئ

الظروف املحيطة بالقارئ
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7  اقراأ الن�ض الآتي قراءة متاأنية، ثم حلله نقديًّا يف النقاط الالحقة.

تعرف على �شخ�شيتك من ف�شيلة دمك
تو�شل العلماء الرو�شيون اإىل اكت�شاف فريد من نوعه، وهو الربط بني بع�ض ال�شفات ال�شخ�شية لالأفراد 

وحالتهم ال�شحية وف�شيلة دمهم، فذكروا على �شبيل املثال:
11  اأن اأ�شحاب ف�شيلة الدم )A( هم اأ�شدقاء اأوفياء ومثابرون جنباء يتدرجون بنجاح يف �شلم الوظيفة اأو 

املهنة، وبرغم ذلك ف�شحتهم ه�شة، كما اأنهم معر�شون اأكرث من غريهم لالإ�شابة مبر�ض القلب وت�شلب 
ال�شرايني وال�شكر حمى اهلل اجلميع.

22   اأما اأ�شحاب ف�شيلة الدم )B(، الرجال، فيتميزون بح�شا�شية الطباع، والتفوق يف العمل، واأما الن�شاء 

ف�شريعات التقلب، �شديدات الغرية، ويخ�شعن لأهوائهن ب�شكل كبري.
33   اأما اأ�شحاب ف�شيلة الدم )O(، النادرة والتي تعطي جلميع الف�شائل، ولكن ل تاأخذ اإل من ف�شيلتها، 

فيتمتع اأ�شحابها بالن�شاط والعمل الدوؤوب. 

  امل�شداقية العلمية، وقوة الدعاء:
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

  املعلومات غري املرتبطة باملو�شوع:
....................................................................................................................................................................................................................................

  بح�شب ف�شيلة دمك، هل ترى ال�شفات املعطاة تنطبق على �شخ�شيتك؟
....................................................................................................................................................................................................................................

  اكتب فقرة ق�شرية يف دعم الن�ض اأو الرد عليه:
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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اأوًل:  ار�شم �شكاًل يلخ�ض عنا�شر الفعل القرائي، وم�شتويات الفهم، ومهارات الفهم النقدي:

ثانًيا: اذكر عدًدا من املواقف التي تعتقد اأنها تتطلب من القارئ الو�شول اإىل فهم نقدي ملا يقراأ.

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

ا�شرتاتيجيات  لبناء  والقادة  واملفكرين  ال�شيا�شيني  ت�شاعد  اأن  النقدية  للقراءة  ميكن  كيف  نظرك،  يف  ثالًثا: 

جيدة، وجتنبهم الوقوع يف الأخطاء؟

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

اختبار بعدي
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رابًعا: اقراأ، ثم اأجب:
نختلف يف الإدراك فنحتاج اإىل احلوار 

)يو�شف القبالن-كاتب �شعودي(       
الرتبوية  وخلفيته  ال�شابقة  خــرباتــه  اإىل  ويرتجمها  يدركها  خــارجــيــة،  مــوؤثــرات  اإىل  اإنــ�ــشــان  كــل  يتعر�ض 
اأو  اأنه وا�شح كل الو�شوح.. وعندما يقوم حوار  الجتماعية. هذا ما يف�شر لنا تعدد الآراء حيال مو�شوع نظن 
ات�شال اإن�شاين فاإنه ي�شتند على ق�شية الإدراك، فاإذا كان الإدراك م�شوًها فهذا يقود اإىل نف�ض النتيجة بالن�شبة 

للحوار والت�شال.
اإن اإدراك الفرد للمثريات املحيطة به يتاأثر بحاجاته، ومزاجه، وتوقعاته، وحالته الذهنية، واجتاهاته. 
التي  البيئة  املوجودة يف  الأ�شياء  اأو  اإدراكــه للمثريات  الفرد �شوف يعتمد على  اأن �شلوك هذا  البدهي  ومن 
يعي�ض فيها، و�شوف يتباين هذا ال�شلوك من فرد لآخر تبًعا لتف�شريه لهذه املثريات والأ�شياء، وللعمليات 

الذهنية التي يقوم بها من الختيار، والتنظيم، والتف�شري، ثم انتهاج �شلوك معني.
النقطة اجلوهرية الآن هي مدى �شحة اإدراكنا وتف�شرينا لالأ�شياء املحيطة بنا، ف�شلوكنا يعتمد عليها، 
اأن  يــرى  فاأحدهما  حولها،  يختلفان  ثم  املحا�شرة،  نف�ض  اإىل  �شخ�شان  ي�شتمع  فقد  الأهمية،  تكمن  وهنا 
املحا�شر مبالغ يف النقد، والآخر يرى اأنه �شريح و�شادق، فال�شلوك املتوقع هنا اأن امل�شتمع الأول قد يلجاأ 

اإىل نقد املحا�شر، بينما ي�شلك الثاين م�شلك الإطراء والإ�شادة باملحا�شر واملحا�شرة.
هذا الختالف، اأمر طبيعي و�شحي، ولكن كيف نتعامل معه، خا�شة عندما نطبق هذا املبداأ على كافة 

�شوؤون حياتنا؟
احلل هو يف احلوار، فعندما نختلف ب�شبب اإدراكنا املختلف لالأ�شياء، فاإن ال�شبيل املنا�شب للو�شول اإىل 
فهم م�شرتك، وقرار يحظى بالأغلبية، هو احلوار، وطرح الأ�شئلة، اأما اأن ن�شدر الأحكام القاطعة، والآراء 
غري  والتقومي  الفردي،  والعمل  والبغ�شاء،  التنافر،  اإىل  يــوؤدي  �شلوك  فهذا  للنقا�ض  القابلة  غري  املوؤكدة 

املو�شوعي لآراء النا�ض، فكيف �شيكون حال املجتمع اإذا كانت هذه ال�شفات هي �شمات اأفراده؟!

   اإىل اأي جمال علمي ينتمي الن�ض؟ ....................................................................................................................................................
   ما الق�شية العلمية التي اتخذها الكاتب مدخاًل للمو�شوع؟

....................................................................................................................................................................................................................................

   حدد امل�شكلة التي يبحثها الن�ض.
.....................................................................................................................................................................................................................................

   ما احلل الذي يقرتحه الكاتب؟
....................................................................................................................................................................................................................................

مقال من�شور يف �شحيفة الريا�ض.
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    ا�شرد عدًدا من احلقائق، والآراء، الواردة يف الن�ض.

اآراء حقائق

   ما التلميحات والأهداف غري املعلنة التي ميكنك اأن ت�شت�شفها من الن�ض؟
 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

   بناء على فهمك للن�ض، حاول اأن تف�شر الأ�شباب الكامنة وراء �شلوك بع�ض ال�شخ�شيات من حولك.
 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

   اكتب حادثة اأو موقًفا يدعم الن�ض ويثبت �شدق ا�شتنتاجاته.
 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................

   اطرح �شوؤاًل حول الن�ض، تتوقع اأن القارئ العادي لن يفطن اإليه.
 .............................................................................................................................................................................................................................................
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تقويم ا�داء

اأخي الطالب/ اأختي الطالبة:
انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات والختبارات. قّوم ذاتك يف اجلدول الآتي:

مهارات الوحدة

عنا�شر الفعل القرائي

حوامل املعنى
يف الن�ض املقروء
حمددات املعنى
يف الن�ض املقروء

التمييز بني املجالت 
العلمية، بح�شب لغتها 

وبنيتها املعرفية

م�شتويات الفهم

مهارات القراءة الناقدة

مل اأتقن اأتقنت قلياًل اأتقنت مب�شتوى متو�شط اأتقنت مب�شتوىعال

خطتي املقرتحة لرفع م�شتوى اإتقاين با�شتمرار:
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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القراءة ن�صاط عقلي يهدف اإلى تكوين املعنى من ن�صو�ص مكتوبة.
ي�صتعني القارئ على تكوين املعنى بنوعني من املعلومات:

اأ. معلومات الن�ص: اأي املعلومات التي يركز الن�ص على تقدميها و�صرحها للقارئ.
نتيجة  املو�صوع  ذهنه عن  القارئ يف  يختزنها  التي  املعلومات  وهي  القارئ:  ب. معلومات 

خربته وقراءته ال�صابقة، ويعتمد عليها يف فهم معلومات الن�ص.
ا من الثقافة حول  ه ن�صه اإلى قارئ ي�صاركه حدًّ ومعنى ذلك اأن الكاتب يفرت�ص اأنه يوجِّ
املو�صوع؛ ولذلك فاإنه يقدم يف الن�ص عدًدا من املعلومات، ويعتمد على .......................... لفهمها 

وتف�صريها وا�صتكمالها.

للتفريق بني معلومات الن�ص ومعلومات القارئ انظر الن�ص الآتي:
)منذ اأن جنح العلماء يف ا�صتن�صاخ النعجة )دوللي( عام 1997م ارتفعت اأ�صوات عديدة 
يف العامل  تنادي مبنع ال�صتن�صاخ وجترميه، وبالدعوة اإلى حماية اجلني الب�صري، وحترمي 

اإجراء جتارب الهند�صة الوراثية على الإن�صان(.
٭ معلومات الن�ص:

٭ جنح العلماء يف ا�صتن�صاخ النعجة )دوللي( عام 1997م.
٭ ارتفعت الأ�صوات تنادي مبنع ال�صتن�صاخ.

٭ الدعوة اإلى حماية اجلني الب�صري.
٭ الدعوة اإلى حترمي جتارب الهند�صة الوراثية على الإن�صان.

٭ معلومات القارئ: 
٭ املعلومات التي تعرفها م�صبًقا عن )ال�صتن�صاخ، اجلني الب�صري، الهند�صة الوراثية(

٭ املعلومات التي تعرفها م�صبًقا عن: ا�صتن�صاخ النعجة )دوللي(.
اإن املعلومات املذكورة يف الن�ص هي التي ن�صميها معلومات ..........................

اأما املعلومات الالزمة لفهم الألفاظ و امل�صطلحات والإحالت غري امل�صروحة يف الن�ص 
فاإننا ن�صميها معلومات ..........................

املقروء، وهو معنى له  الن�ص  ن معنى  القارئ يتكوَّ الن�ص ومعلومات  من جمموع معلومات 
ثالث درجات من العمق: 

٭ معنى حريف: ظاهر يف ال�صطور، نبحث عنه عندما نحاول معرفة ما هو مكتوب يف الن�ص. 
٭ معنى حتليلي: بني ال�صطور، نبحث عنه عندما نحاول تف�صري الن�ص اأو �صرحه، اأو حتليله، 

وعندما ن�صتخل�ص نتائج من الن�ص اأو نف�صر �صلوًكا اأو ن�صف م�صاعر اأو نحلل �صخ�صيات.
٭ معنى نقدي: وراء ال�صطور، نبحث عنه عندما نقوم بتقومي ما نقراأ ونقده، اأو ا�صتكماله، 

اأو ال�صتفادة منه يف حل م�صكالت جديدة.
فاإذن ملعنى الن�ص ثالث درجات من العمق: معنى حريف، و معنى...................، ومعنى ............ ....... .

معلومات 
القارئ

القارئ

حتليلي
 نقدي

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(:المادة التعليمية 

حتليلي نقدي
احلريف التحليلي
احلريف التحليلي

التحليلي

الن�ص



135135

الكفاية القرائية

ف القارئ على املعنى احلريف للن�ض �شرط اأ�شا�شي للو�شول اإىل املعنى التحليلي، وهذا  اإن تعرُّ
الأخري �شرط اأ�شا�شي للو�شول اإىل املعنى النقدي، مبعنى اأن القارئ ل ي�شتطيع اأن ينقد الن�ض 
اأو ي�شتكمله ما مل يكن قادًرا على تف�شريه وحتليله، ول يكون قادًرا على تف�شري الن�ض وحتليله 

ما مل يفهم معانيه احلرفية الظاهرة.
القارئ يف  ملا قبله. وهكذا يتدرج  ملا بعده وامتداد  املعنى �شرط  فكل م�شتوى من م�شتويات 

اكت�شاف اأعماق الن�ض بدًءا باملعنى ........... ثم املعنى ...... ثم املعنى النقدي.
اإذا اأردت اأن تفهم الن�ض فهًما ناقًدا فاإن عليك اأن متر بثالث خطوات:

٭ قراءة لتكوين املعنى احلريف )الفهم احلريف(
٭ قراءة لتكوين املعنى التحليلي )الفهم التحليلي(

٭ قراءة لنقد الن�ض وحتليله وتقوميه )الفهم النقدي(
فكل م�شتوى من م�شتويات املعنى )الفهم( يحتاج اإىل خطوة قرائية خا�شة.

وعلى ذلك يجب اأن تكون القراءة الناقدة م�شبوقة بخطوتني: القراءة لتكوين املعنى ....... 
+ القراءة لتكوين املعنى ........

اأوًل: القراءة لتكوين املعنى احلريف للن�ض:
عندما نبحث عن املعنى احلريف للن�ض فاإننا معنيون بالتعرف على:

- معاين املفردات وامل�شطلحات - الأفكار الرئي�شة والفرعية يف الن�ض - املعلومات والتفا�شيل 
والأحداث وال�شخ�شيات والأو�شاف ذات الأهمية- فهم تنظيم الن�ض ) كيف تبنى الفقرات 

وت�شل�شل الأفكار( - الروابط والعالقات بني جمل الن�ض وفقراته.
�شميناه  ولهذا  الن�ض،  من  بلفظها  ماأخوذة  اإجابة  عنه  �شنجيب  هنا  اإلينا  يوجه  �شوؤال  واأي 

املعنى .......
ثانًيا: القراءة لتكوين املعنى التحليلي للن�ض:

عندما نحاول تف�شري الن�ض وحتليله فاإننا معنيون بالو�شول اإىل:
٭ املعاين غري املبا�شرة  لالألفاظ والرتاكيب واجلمل ٭ الأحكام والأو�شاف والأهداف غري 
ا�شتنتاج تعميمات      ٭  التنبوؤ بالأحداث  ٭  النتائج والعرب امل�شتفادة من الن�ض  ٭  امل�شرح بها 
٭ التعرف على وجهة نظر الكاتب ٭ حتليل ال�شخ�شيات وامل�شاعر ٭ التعرف على �شخ�شية 

الكاتب وبيئته وثقافته. 
اإن  الن�شو�ض العلمية نادًرا ما ت�شاعدنا على اإعطائها تف�شريات وحتليالت عميقة اإل اإذا 

كتبت باأ�شلوب اأدبي اأو �شبه اأدبي.
اأو نف�شر  الن�ض  اأو ن�شتخل�ض نتائج من  الن�ض،  اأو حتليل  اأو �شرح  عندما نحاول تف�شري 

�شلوًكا اأو ن�شف م�شاعر اأو نحلل �شخ�شيات- فاإننا نحاول تكوين املعنى ..... للن�ض.
الدلئل  بع�ض  �شنجد  واإمنــا فقط  الن�ض،  اإجابته يف  لن جند  هنا  اإلينا  يوجه  �شوؤال  اأي 

والتلميحات التي ت�شاعدنا يف الو�شول اإليه. 

احلريف 
التحليلي

احلريف  
التحليلي

احلريف 

التحليلي
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ثالًثا: املعنى النقدى:
يف هذا امل�شتوى من القراءة نحن معنيون بـ: 

تقومي الن�ض واحلكم على ما فيه من معلومات واآراء وحتليالت ومناق�شات واأدلة وحجج.
�شتكون من  واإمنــا  تلميحاته،  الن�ض ول من  تكون من  �شوؤال هنا لن  اأي  اإجابتنا عن  اإن 
اأو  اأو نحكم على م�شداقية معلوماته،  الن�ض،  راأينا يف �شيء ما من  اأذهاننا نحن، نبني بها 
نحدد ما فيه من حقائق واآراء، اأو نبني ما فيه من تناق�شات .. اأي اأننا نحاكم الن�ض وننقده؛ 

ولذلك ت�شمى القراءة بهذا الهدف: القراءة ............
رابًعا: الإبداع يف �شوء الن�ض:

فاإذا قدمنا حالَّ جديًدا اأو اقرتاًحا بدياًل، اأو ا�شتفدنا من الن�ض يف حل م�شكالت م�شابهة، 
معلومات  حول  واأحكامنا  راأينا  بينا  اأو  ويطوره،  املقروء  الن�ض  معنى  يكثف  ا  ن�شًّ اأن�شاأنا  اأو 

الن�ض وبنائه واأ�شلوبه - فاإننا نقوم بقراءة الن�ض قراءة ............
مهارات الإبداع يف �شوء الن�ض املقروء:

٭ الإ�شافة والتكميل: تقدمي اقرتاحات وحلول بديلة ميكن اأن توؤدي اإىل نتائج اأف�شل.
)ماذا تقرتح؟ ماذا �شتفعل لو كنت مكانه؟ هل ميكنك التفكري يف حلول اأخرى؟(

٭ حل م�شكالت م�شابهة ا�شتناًدا اإىل املادة املقروءة.
)كيف ت�شتفيد من الن�ض حلل م�شكلة تواجهك؟ ما التطبيقات الأخرى لهذه املعلومة؟( 

٭ كتابة تعليقات واإ�شافات ون�شو�ض موازية
)اكتب تعليًقا. تخيل اأنك �شحفي اكتب تقريًرا اأو مقالة حول .. عرب بحكمة تلخ�ض الـ....(

وت�شرتك هذه املهارات و ما �شابهها يف اأنها متِثل اإ�شافات واإبداعات ينتجها القارئ يف �شوء 
قراءته للن�ض؛ ولذلك �شميناها مهارات اإبداعية، و�شمينا القراءة قراءة ............

مهارات النقد )احلكم والتقومي(
٭ التمييز بني احلقائق والآراء والدعاءات.

٭ حتديد املعلومات واملناق�شات املرتبطة باملو�شوع واخلارجة عنه.
٭ حتديد م�شتوى الدقة العلمية، بالعتماد على )م�شدر املعلومة، حداثة املعلومة، م�شداقية الكاتب(.

٭ الك�شف عن العبارات والأو�شاف الدعائية املتحيزة للمو�شوع اأو �شده.
٭ الك�شف عن الفرتا�شات غري امل�شرح بها.

٭ الك�شف عن املغالطات املنطقية وال�شتنتاجية.
٭ التنبوؤ مبرتتبات القرار اأو احلل.

وت�شرتك هذه املهارات يف اأنها تك�شف عن موقف القارئ من الن�ض وراأيه يف حمتوياته واأ�شاليبه، 
وتعطي اأحكاًما نقدية حوله؛ ولذلك �شميت باملهارات النقدية، و�شميت القراءة بالقراءة............

الناقدة

اإبداعية

اإبداعية

الناقدة
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الكتـابة العـلـمـيـةالكتـابة العـلـمـيـة

الوحدة التدريبية الرابعةالوحدة التدريبية الرابعة

اكتبوا... اكتبوا باأكبر قدر ممكن... ل يهم 
يتح�صن  �صوف  جيًدا...  �صيء  كل  يكون  اأن 
�صبابكم  في  تفرطوا  ل  بعد...  فيما  الإنتاج 

وفي مرونتكم.
لالأديب العالمي ت�صيخوف
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

الكتابة العلمية
عنوان الوحدة

الأهداف 
التدريبية

مو�ضوعات 
الوحدة

 خطوات كتابة النص العلمي.

نظام  وصف  الظواهر،  وصف  بالعلوم،  )التعريف  العلمي  الوصف  كتابة    

األشياء، وصف التجارب(.

  البرهنة واالستدالل العلمي )أساليب البرهنة، مناهج االستدالل(.

 ثالثة أسابيع = خمس عشرة حصة.مدة التنفيذ

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة اأن:

 تتبع الخطوات المناسبة لكتابة نص علمي.

والتجارب  والبيولوجية،  الطبيعية  والظواهر  األشياء،  ونظام  العلوم،  تصف    

العلمية.. وصًفا علميًّا دقيًقا.

بحسب  االدعاء  أو  الفكرة  أو  القضية  إلثبات  المناسب  البرهان  تستخدم    

الموضوع.

الحكم.  إصدار  التعريف.  المنطقية:  الخطوات  وفق  االستداللي  النص  تبني    

البرهنة واإلثبات.

منهج  االستقراء،  منهج  المنطقي:  البرهان  لبناء  مناسبة  منهجية  تتبع    

االستنتاج، منهج القياس والمماثلة.
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اإر�ضادات 
المتعلم

 تحتاج الكتابة العلمية إلى زاد وافر من المعلومات والمعارف، فاحرص على أال تكتب 

في موضوع حتى تقرأ حوله ما استطعت؛ لتلم بحقائقه ومعلوماته الضرورية.

 الوضوح والدقة هما األساس في األسلوب العلمي. احرص على أن ترتب أفكارك 

ترتيًبا منطقيًّا واضًحا، وأن تستخدم أسلوبًا مباشرًا، وألفاًظا دقيقة الداللة على 

ما تريد.

 قبل بدء الكتابة، تذكر أن تصمم مخطًطا لموضوعك، وتحدد عناصره الرئيسة 

ومحتويات كل عنصر، ثم اكتب متقيًدا بالشكل البنائي الصحيح المتعارف عليه 

في موضوعك.

الترقيم،  عالمات  استخدام  في  والدقة  وإمالئًيا،  نحويًا  الكتابة  صحة  تحّري  إّن   

وااللتزام بأعراف الكتابة مطلب ضروري في أي كتابة تمارسها.

مــراجـــع 
المتعلم

 راكان عبدالكريم حبيب، فن التحرير.

  مقرر اللغة العربية )1( +)2( )الكفايات اللغوية(.
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النشاطات التمهيدية

اأجب م�شتعيًنا مبراجعك وخرباتك ال�شخ�شية:
1  خطوات الكتابة:

2  مهارات الكتابة:

الإجراءات والعمليات

املوا�شفات
ق�شري، مثري، دال على املحتوى

اخلطوة

املهارة

م

م
1

2

3

4

5

6

7

جمع املعلومات

الت�شنيف

ر�شم املخطط

الكتابة الأولية

املراجعة

اختيار العنوان

انتقاء الألفاظ

ال�شحة

البالغة والتاأثري

بناء املقدمة

ت�شل�شل العر�ض

بناء اخلامتة

1

2

3

4

5

L-GE-CBE-TRC-logh3-U4-L1
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النشاطات التمهيدية  واالختبار القبلي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-الكتابة العلمية

المشترك

الثانوية مقررات
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كفاية االتصال الكتابي

3   خ�شائ�ض الن�ض العلمي:
املحتوى

مظاهر قوة الن�ض
الأ�شلوب

الأدلة والرباهني واحلجج والإح�شاءات والتجارب املوؤيدة ملعلومات الن�ض ونظرياته

4 عد اإىل مقرراتك الدرا�شية العلمية )الريا�شيات، الفيزياء، الكيمياء، احلا�شب ...( وخل�ض منها: )منزيل(

5 نحتاج اإىل الأدلة واحلجج والإثباتات املنطقية عند معاجلة ق�شية اأو فكرة معينة، وتختلف م�شادر هذه 
احلجج والأدلة، واأنواعها - باختالف الق�شية اأو الفكرة املطروحة للنقا�ض، اأكمل:

جتربة
تلخي�ض تعريفقانون
و�شف 
ظاهرة

التجربة
العملية

احلجة اأو الدليل

التطبيق العملي على جمموعة متنوعة من املعادن

تطبيق القانونا�شتخدام قانون م�شاحة الدائرة

نوع الدليل الق�شية اأو الفكرة م

تتمدد املعادن باحلرارة

وجوب بر الوالدين

اإدانة اأحد املتهمني يف ق�شية

اإيجاد م�شاحةدائرة معينة

 حب ال�شحابة للنبي

التجمهر عند احلوادث ظاهرة �شلبية

1

2

3

1

2

3

4

5

6
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6  هل اأنت ماهر يف تطبيق الو�شفات العلمية؟ جرب قدرتك على ذلك:
  اعمل مع جمموعة من زمالئك. )جمموعة �شدا�شية(.

  اقرتحوا م�شروًعا اأو م�شكلة للنقا�ض، مثاًل: )اإلغاء الطابور ال�شباحي، اإ�شافة ح�ش�ض للن�شاط، اإن�شاء 
معر�ض لالبتكارات يف املدر�شة، اللتحاق باإحدى الكليات الع�شكرية بعد التخرج...(.

  اقروؤوا التعليمات الآتية، ثم وزعوا بينكم، ومثلوا الدور اأمام زمالئكم.

القبعة البي�شاء »احلقائق« )التفكري العلمي املحايد(
الرتكيز على جمع احلقائق واملعلومات ودرا�شة جوانب امل�شكلة والتح�شري لها. 

ما املعلومات التي نريدها؟ وكيف �شنح�شل عليها؟

القبعات ال�شت للتفكري وحل امل�شكالت:

القبعة احلمراء »امل�شاعر« )التفكري العاطفي(
الرتكيز على امل�شاعروالعواطف واجلوانب الأخالقية والإن�شانية يف امل�شكلة. 

ما �شعورك نحو امل�شكلة؟ ما �شعور الآخرين نحوها؟

القبعة ال�شوداء »احليطة واحلذر« )التفكري ال�شلبي(
الرتكيز على الأخطار، املخاوف وال�شلبيات. كم ن�شبة جناح احلل؟ كم ن�شبة الربح؟ 

القبعة ال�شفراء »التفاوؤل« )التفكري الإيجابي(
الرتكيز على الفوائد والإيجابيات. ما الفوائد؟ ومن امل�شتفيد؟

القبعة اخل�شراء »اأفكار جديدة« )التفكري الإبداعي(
الرتكيز على الإبداع، وطرح اأفكار وحلول واقرتاحات جديدة. هل هناك بدائل 

اإ�شافية؟

القبعة الزرقاء »احلكم« )التفكري الناقد(
اأف�شلها. مــا هي  املــقــرتحــة وتــقــوميــهــا، واخــتــيــار  الــرتكــيــز على نقد احلــلــول 

الأولويات؟ ما الذي ا�شتفدناه حتى هذه اللحظة؟
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كفاية االتصال الكتابي

اختبار قبلي

اأوًل: من املوؤكد اأنك قد اأجريت بع�ض التجارب العلمية �شابًقا، على الأقل يف درو�ض الكيمياء والفيزياء، ورمبا 
ر الآن اإحدى هذه التجارب، وا�شرحها هنا، حمدًدا:  اأجريت بع�ض التجارب بدافع ذاتي خارج املدر�شة ... تذكَّ

مو�شوعها، واأدواتها، وخطواتها، وفوائدها.

ثانًيا: اخرت اأحد العلوم اأو اإحدى املواد الدرا�شية التي تدر�شها، مثاًل: )الفقه، اجليولوجيا، التاريخ، الكفايات 
اللغوية...(، تخيل اأنك تريد و�شف هذا العلم ل�شخ�ض مل ي�شمع به �شابًقا، حاول اأن تعطيه �شورة وافية عنه: 

تعريفه، مو�شوعه، اأق�شامه، م�شاهري العلماء فيه...
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ثالًثا: حاول اأن تثبت �شحة اأو خطاأ كل مقولة مما ياأتي، با�شتخدام الأدلة املنا�شبة واحلجج املنطقية: 

م

1

2

3

املقولة

من  معني  مقدار  حجم  يتنا�شب 

مع  عك�شيًّا  تنا�شًبا  حم�شور  غــاز 

�شغطه، عند ثبوت درجة حرارته.

قانون )بويل(

اإىل  مــيــالــة  الب�شرية  النف�ض  اإن 

الطاعات،  عن  ك�شولة  ال�شهوات، 

هــا،  ويف َقــْمــِعــهــا عـــن رغــبــتــهــا عــزُّ

ذلــهــا  ت�شتهي  ممـــا  متكينها  ويف 

وهوانها.

اإثبات ال�شحة اأو اخلطاأ

تــ�ــشــارك  اأن  لــلــمــراأة  اأتــيــح  اإذا   

الــرجــال يف الأعــمــال التجارية 

ــــك اإىل   ــود ذلـ ــقـ ــوف يـ ــ ــش ــ ــ� ....فــ

نه�شة املجتمع. 
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اعمل، وا�شتنتج:
ا ق�شرية ميثل كل منها جماًل من  لحظ املو�شوعات، ولحظ مفاتيح الأ�شئلة، حاول اأن تن�شئ يف ذهنك ن�شو�شً

ة؟ ما حمتوى الإجابة؟  جمالت الو�شف العلمي. هل اأجابت مو�شوعاتك عن كل الأ�شئلة يف كل مرَّ

التعريف مبجال علميما

 و�شف الظاهرة

كيفية عمل الأ�شياء

القيام بتجربة علمية

ملاذا

كيف

من

حمتوى الإجابة مفاتيح الأ�شئلة
ما؟
من؟

جمالت الو�شف العلمي

التعريف  مبجال علمي

و�شف ظاهرة طبيعية

ما تعريفه؟ ما مو�شوعه؟ ما اأق�شامه؟
من اأن�شاأه؟ من اأ�شهر علمائه؟

الوصف العلمي

االستنتاج

L-GE-CBE-TRC-logh3-U4-L2
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الوصف العلمي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-الكتابة العلمية

المشترك

الثانوية مقررات
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نشاطات التعلم

1  و�شف ظاهرة:
يعي�ض الإن�شان يف و�شط عدد من الظواهر الطبيعية والجتماعية والطبية والنف�شية والعلمية... ويحتاج اإىل 
اأو قيمتها يف احلياة، فكيف تكتب و�شًفا علميًّا لإحدى  اأ�شبابها ومكوناتها واأثرها  و�شفها وتف�شريها وحتليل 

الظواهر من حولك؟
اتبع الإجراءات الآتية، يف و�شف اإحدى الظواهر امل�شورة:

اجتماعية،  جغرافية،  طبية،  كيميائية،  فيزيائية، 
لغوية... اأعط تعريًفا علميًّا للظاهرة.

حــــدد الــعــنــا�ــشــر اجلــزئــيــة واملـــكـــونـــات الأ�ــشــا�ــشــيــة 
للظاهرة. وبني العالقات بني تلك املكونات وا�شًفا 

ما يحدث فيها من عمليات وخطوات.

اأو  فيها،  تغري  قــد  التي  والــظــروف  العوامل  اذكــر 
تت�شبب يف ن�شاأتها.

اذكر فوائدها، اأو اأي عالقة لها بالإن�شان.

ف 1. �شنِّف وعرِّ

2. حلل، وا�شرح

3. الأ�شباب والعوامل

4. املنافع والأ�شرار 

و�شف ظاهرة
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طبق على اأحد املجالت امل�شورة

٭ عرف اأوًل باملجال العلمي؛ 

ما هو؟ وما مفهومه؟
للمفهوم  اللغوي  باملدلول  عرف  ٭ 

يف اأ�شل لغته.
اأقــ�ــشــام  اإىل  املــجــال  ينق�شم  هــل  ٭ 

فرعية؟ 
ما هي؟ عرف كل ق�شم منها.

اأول م�شاهري العلماء يف  من هم  ٭ 

هذا املجال؟ 
٭ ما وظيفة هذا املجال ودوره؟

2  و�شف املجالت العلمية:
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3   و�شف جتربة علمية:
اأعــــط تــعــريــًفــا عــلــمــًيــا لــلــظــاهــرة الــتــي تريد 

اإثباتها بالتجربة.
مو�شًحا  الــتــجــربــة،  لإجــــراء  الــالزمــة  الأدوات  حــدد 
املوا�شفات والقيا�شات وال�شروط الأ�شا�شية لالأدوات.

والتقيد  اتباعها  يجب  التي  اخلــطــوات  رتــب 
بها. وما يجب فعله يف كل خطوة.

مو�شًحا  للتجربة،  املرتقبة  النتائج  خل�ض 
فوائدها وا�شتخدامها. 4. النتائج

اأعد �شياغة التجربة الآتية بحيث تكون اأكرث و�شوًحا واأ�شهل تنفيًذا. اتبع اأ�شلوب و�شف التجربة.

الن�ض

ا؟ ا جدًّ هل تعلم اأنه ميكنك عمل مغناطي�ض قوي جدًّ
م�شمار  عــن  عــبــارة  هــو  الــ�ــشــورة  يف  ت�شاهده  مــا  اإن  ح�شًنا 
لف حوله لفات من �شلك معزول، ثم و�شل طرفاه ببطارية، 
وميكن اإ�شافة مفتاح كهربائي لهذه الدائرة؛ ليتحكم يف مرور 

التيار الكهربائي.
امل�شمار  ي�شبح  �ــشــوف  املــلــفــوف  ال�شلك  يف  الــتــيــار  ميــر  عــنــدمــا 
ممغنًطا، اأي اأنه �شوف يجذب اإليه اأي قطعة حديدية �شغرية طبًعا.

التف�شري العلمي:
هذه التجربة هي تاأكيد ملا هو معروف علميًّا من اأن التيار 
للمجالت  م�شابه  مغناطي�شي  جمال  حوله  يتولد  الكهربائي 
النا�شئة من املغانط الطبيعية، وميكن احل�شول على جمالت 
ا اإذا زدنا من عدد لفات ال�شلك، وكذلك  مغناطي�شية قوية جدًّ
زدنا من �شدة التيار املار يف ال�شلك، بل اإن املغانط الكهربائية 

ا. ت�شتخدم يف رفع الأج�شام الثقيلة جدًّ
)www.afkaaar.com(

التعديل املقرتح

3. العمليات واخلطوات

2. الأدوات 

1. التعريف
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4   و�شف نظام الأ�شياء، وكيفية عملها: )منزيل(
ا�شتعن مبعلم الفيزياء، واملراجع الفيزيائية، و�شبكة الإنرتنت ... يف و�شف نظام اأحد الأ�شياء امل�شورة. طبق 

الإجراءات الآتية.

كيف تعمل الأ�شياء؟

1 - التعريف

2 - املكونات

3 - العمليات و اخلطوات

4 - ال�شتخدامات

5 - ال�شيانة

اأعط تعريًفا علميًّا للجهاز اأو ال�شيء الذي تريد 
و�شفه.

حــدد املــكــونــات الأ�ــشــا�ــشــيــة، ومــوا�ــشــفــات كــل منها، 
وقيا�شاته... مو�شًحا العالقات بني تلك املكونات.

حـــدد الــعــمــلــيــات الــتــي حتـــدث يف اأثـــنـــاء العمل، 
مرتبة يف خطوات.

حدد املنافع وال�شتخدامات املمكنة.

خل�ض الطرق ال�شحيحة لال�شتخدام، والوقاية 
وال�شيانة.
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اختبار بنائي

اأوًل: تخريَّ اإحدى الظواهر الآتية، ثم قّدم لها و�شًفا دقيًقا متبًعا الإجراءات العلمية لو�شفها.
ر. ظاهرة تاأخر ال�شباب والفتيات عن الزواج. ظاهرة ازدحام ال�شوارع واملدن  )ظاهرة الك�شوف. ظاهرة الت�شحُّ

الكبرية، ميكنك اختيار اأي ظاهرة اأخرى(.

ثانًيا: ا�شتخدم ال�شكل الآتي للتخطيط لو�شف جتربة علمية:

       حتديد امل�شكلة

احللولالأ�شباب

تقومي احللول 
 واختيار اأن�شبها

       حتديد امل�شكلة

احللول الأ�شباب                                   
                          تقومي احللول 
                        واختيار اأن�شبها
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ثالًثا: اأعد �شياغة الن�ض الآتي بحيث يكون اأكرث تنظيًما وان�شجاًما مع اأ�شلوب و�شف املجالت العلمية:

التعديل املقرتح        الن�ض

العلماء امل�شهورون يف جمال الفيزياء اأكرث من اأن نحيط 

علماء  هــم  الــعــامل  يف  العلماء  اأ�شهر  اإن  بــل  حــ�ــشــًرا،  بهم 

ذلك  وماك�شويل....  ونيوتن  اأين�شتاين  اأمثال:  الفيزياء، 

اأن الفيزياء هي القاعدة الأ�شا�شية ملختلف العلوم.

فــهــي عــلــم جتــريــبــي يعتمد عــلــى املــالحــظــة والــقــيــا�ــشــات 

النظريات  اإىل  والو�شول  القوانني  ل�شتنباط  الدقيقة 

ثم  ومــن  الطبيعية،  الــظــواهــر  فهم  على  ت�شاعدنا  التي 

التفا�شيل  بتقدمي  وتهتم  الإنــ�ــشــان.  خلدمة  ت�شخريها 

اإىل  الأولــيــة  باجل�شيمات  بـــدًءا  �شيء  كــل  لفهم  العميقة 

الـــنـــواة والـــــذرة واجلــزيــئــات واملـــــواد الــ�ــشــلــبــة والــ�ــشــائــلــة 

ــاغ الــبــ�ــشــري واحلــا�ــشــوبــات  والـــغـــازات والــبــالزمــا والـــدمـ

والغالف اجلوي والكواكب واملجرات ...؛ ولذلك تفرعت 

اإىل فروع كثرية، منها: امليكانيكا، والديناميكا  احلرارية، 

وال�شوء، والكهرباء واملغناطي�شية، والفيزياء اجلزيئية...
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اأنواعها، قارن  الآتية، ثم �شنفها بح�شب  املقولة  التي يقدمها زمــالوؤك على �شحة  والأدلــة  ا�شتمع للرباهني 
ت�شنيفك مع ت�شنيفات زمالئك.

مناهج ال�شتدلل املنطقي: )ا�شتكمل، ثم اأعط اأمثلة اإ�شافية، وناق�ض ا�شتنتاجاتك مع زمالئك(

املواطن رجل 
الأمن الأول

)منهج ال�شتنتاج(
مبا اأنَّ

اأمثلة

نقل احلكم اإىل مثال اأحكام معللة
م�شابه يف العلة

وهكذا، فكل ......

اإذن

اإذن ال�شعودية .................. .................. ..................

وهكذا، فكل املعادن تتمدد باحلرارة.

عليها اأن متنع ...............................  لأنـ...............

الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحــكــام  تطبق  ال�شعودية  اأن  مبــا 
الإنــ�ــشــان حــقــوق  تكفل  الإ�ــشــالمــيــة  ال�شريعة  اأن  ومبــا 

احلـــــــديـــــــد يـــــتـــــمـــــدد بـــــــاحلـــــــرارة
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................

حمرمة لأنها  املــخــدرات  تعاطي  الدولة  متنع 
حمرمة لأنها  امل�شكرات  تعاطي  الدولة  متنع 

)منهج ال�شتقراء(

)منهج القيا�ض(

البرهنة واالستدالل العلمي

L-GE-CBE-TRC-logh3-U4-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U4-L3.png

البرهنة واالستدالل العلمي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-الكتابة العلمية

المشترك

الثانوية مقررات
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1   هل ميكنك التعّرف على الدليل اأو الربهان املعطى على ق�شية اأو حكم؟ اقراأ، وحّدد الدليل.

2  للربهنة على فكرة اأو ق�شية يتبع الُكتَّاب خطوات مت�شل�شة. حاول اكت�شافها يف الن�ض الآتي:

الفقرة

الن�ض
َخْلُق الإن�شان وموقف العلم منه

الإن�شان خملوق من طني، منه ُخلق، واإليه يعود. وقد قرر القراآن ذلك يف موا�شع 
متعددة، من ذلك قول اهلل تعاىل: 

وذلك ما يوؤيده الواقع ويقره العلم، فلو اأخذنا قب�شة من تراب الأر�ض وقطعة من ج�شم الإن�شان، واأجرينا 
على كل منهما عمليات التحليل الكيماوي؛ لوجدنا العنا�شر التي يرتكب منها اجل�شم ماأخودة من العنا�شر 

التي يرتكب منها الرتاب، مع اختالف مقدار كل عن�شر تبًعا لأهمية الوظيفة التي يوؤديها يف اجل�شم.
وهذه العنا�شر تنتقل من تربة الأر�ض اإىل ج�شم الإن�شان مبا يتناوله من الأطعمة النباتية اأو احليوانية.

دورة  فتتم  ؛  الأر�ــض  اإىل  وتعود  عنا�شرها  اإىل  وتتحلل  اأج�شامهم  تبلى  والنبات  واحليوان  الإن�شان  ميوت  وعندما 
كاملة للعنا�شر املذكورة، تبداأ من الأر�ض، فاأج�شام النبات واحليوان، فج�شم الإن�شان، وتنتهي مرة اأخرى اإىل الأر�ض 

و�شدق اهلل العظيم:  

اإننا منار�ض اللغة عندما نتحدث اأو ن�شتمع اأو نقراأ اأو نكتب، فهل 
يعني ذلك اأن اللغة تتكون من اأربعة عنا�شر؟ بطبيعة احلال ل. 
فهناك فرق بني )اللغة( و)�شور ممار�شة اللغة(، حيث اإن اللغة 

رموز منطوقة ومكتوبة يعرب بها كل قوم عن اأغرا�شهم.

ولول املجتمع ملا اكت�شب الطفل اللغة، وملا درى ما الكالم. ولقد 
عرث العلماء عرب الع�شور على مناذج من )اأطفال الغابة( الذين 
مل يخالطوا جمتمًعا، ومل يعي�شوا يف و�شط اجتماعي؛ فوجدوهم 

ل يتكلمون، ومل تفلح حماولتهم يف اإك�شابهم اللغة.
لــغــوي  جمــتــمــع  ــاك  ــنـ هـ يـــكـــن  ومل    اآدم  اهلل  خـــلـــق  ــث  ــيـ وحـ
ــاأن عــلــمــه الــلــغــة  ــ يــكــتــ�ــشــب مــنــه الــلــغــة، فــقــد امــــن اهلل عــلــيــه بـ
 لأنــه بــدون هــذا التعليم ل 

ميكن اأن يكت�شب اللغة.

نوا جمتمعات.  بدون اللغة ي�شعب على الب�شر اأن يتاآلفوا، ويكوِّ
اإننا مل نر ومل ن�شمع عن جمتمع ب�شرى لي�شت له لغة.

الدليل، الربهان

اللغة رموز منطوقة ومكتوبة 
يعرب بها كل قوم عن اأغرا�شهم

نوع الدليل

التعليق والتحليل
الفكرة اأو احلكم:

...................................................

...................................................

اأ�شاليب اإثبات احلكم:
 ...................................................

....................................................

....................................................

خطوات بناء احلكم:
اأ. اإ�شدار احلكم 

ب. ............................................
....................................................

....................................................

التعريف 
باملفهوم

اأمثلة م�شتمدة 
من الواقع

دليل من 
القراآن الكرمي

املالحظة 
وال�شتق�شاء

نشاطات التعلم
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3  نحتاج اإىل الأدلة والرباهني واحلجج ... لإثبات الأفكار املطروحة للنقا�ض، مهما كان نوع الفكرة اأو 
الق�شية ) علمية، اجتماعية، نف�شية، دينية ... (. 

علق على احلجج والرباهني املطروحة يف الن�ض الآتي، م�شتعيًنا باملوجهات املعطاة:

التعليق الن�ض

تلخي�ض احلجج 
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

اأقوى حجة 
............................................................

�شبب قوتها 
............................................................

اأ�شعف حجة 
............................................................

�شبب �شعفها 
............................................................

الــراأي الــذي تــراه بعد هذه 
املناق�شات 

............................................................

و�شائله  ا�شتطاع عرب  الــذي   - الإعـــالم  اأهمية  اأن  اجتماعي  باحث  يــرى    
املختلفة الإ�شهام الفعال يف ن�شر الوعي والثقافة بني �شرائح املجتمع والنهو�ض 
بامل�شتوى الفكري والوجداين لأفراده - من خالل ما يطرحه ويناق�شه من 
املوؤ�ش�شات  وتعاونه مع  والجتماعية،  والعلمية  والثقافية  الرتبوية  الق�شايا 
الأخرى يف مكافحة الأمية واجلهل والتخلف بني النا�ض، وتب�شريهم بدورهم 

الأ�شا�شي يف احلياة وواجبهم احلقيقي جتاه دينهم واأمتهم ووطنهم.
لنا  ي�شوغ  ذلك ل  ولكن  نتجاهلها،  اأو  ننكرها  التي ل  امل�شاوي  بع�ض  وله 
رف�شه كلية مبنع اإدخال و�شائله اإىل بيوتنا؛ لدورها الكبري يف تثقيف النا�ض 

وترفيههم يف جمتمعنا.
ال�شباب، وميكن معرفة  �شلبية خا�شة على  اآثــاًرا  اأن لالإعالم  اآخر  ويرى 
الإيجابية،  ال�شخ�شية  جوانبهم  يف  امل�شاهري  تقليد  الآتــي:  خــالل  من  ذلــك 

وال�شلبية وتلقف ما يقدمونه �شواء اأكان نافًعا اأم �شاًرا.
كما يرى ثالث اأن م�شكلة التاأثري ال�شلبي لالإعالم على الفرد كبري وتاأثريه 
التاأثريات  من  مت�شلة  �شل�شلة  ثــمَّ  ومــن  اأخـــرى،  جوانب  اإىل  يقود  جانب  يف 
الأفــراد  عالقة  تدمر  قد  ال�شل�شلة  وهــذه  والأخالقية،  والنف�شية  اجل�شدية 

داخل املجتمعات. 
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 4

5  ا�شتخدم اأحد مناهج ال�شتدلل للربهنة على اأن عدم اأداء الفرد ملهامه يوؤدي اإىل الف�شاد ال�شامل.

4 كيف تبني برهاًنا منطقيًّا؟
اأمامك تطبيق ملناهج ال�شتدلل املنطقي، حاول حماكاة املثال مبثال م�شابه:

مناهج 
ال�شتدلل

منهج 
ال�شتقراء

حكم  يف  تت�شابه  اأمثلة  اأعــط 
معني لعلة معينة

اأو  قـــاعـــدة  اأو  اإ�ـــشـــدار حــكــم 
قــــانــــون عـــــام يــنــطــبــق عــلــى 

جميع الأمثلة املنتمية.
اإعطاء قاعدة كربى اأو حكم 

عام )مقدمة كربى(
اإعــــــطــــــاء قـــــاعـــــدة �ـــشـــغـــرى 
الــــقــــاعــــدة  اإىل  ــة  ــيـ ــمـ ــتـ ــنـ مـ

الكربى.
قـــاعـــدة  اأو  حـــكـــم  ا�ــشــتــنــتــاج 

جديدة من بينهما.
ذكر املثال امل�شّلم بحكمه مع  

بيان علة احلكم
نــقــل احلــكــم اإىل مــثــال اآخــر 

م�شابه له يف العلة

الأفعال النا�شخة ترفع املبتداأ وتن�شب اخلرب

الأفعال النا�شخة ترفع املبتداأ وتن�شب اخلرب

اأم�شى من الأفعال النا�شخة 

اإًذا )اأم�شى( يرفع املبتداأ وين�شب اخلرب لأنه 
من الأفعال النا�شخة

)ما زال( يرفع املبتداأ وين�شب اخلرب لأنه من 
الأفعال النا�شخة

منهج 
ال�شتنتاج

منهج 
املماثلة اأو 

القيا�ض

املثال امل�شابهمثالاخلطوات

وقيا�ًشا على ذلك فاإن )ما دام( ترفع 
املبتداأ وتن�شب اخلرب لأنها من 

ا الأفعال النا�شخة  اأي�شً

اخلرب وين�شب  املبتداأ  يرفع  نا�شخ  فعل  كــان 
اأ�شحى فعل نا�شخ يرفع املبتداأ وين�شب اخلرب
اأم�شى فعل نا�شخ يرفع املبتداأ وين�شب اخلرب
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6   ار�شم �شكاًل  يلخ�ض اأ�شاليب الربهنة وال�شتدلل.

7   اأ�شدر اأحكامك على الق�شايا الآتية، وبرهن على �شحتها باأ�شاليب متنوعة، يف فقرات ق�شرية.
الق�شية

ا�شتخدام ال�شباب ل�شبكة الإنرتنت

ا�شتجابة الآباء لكل ما يطلبه الأبناء

تتاأثر �شحة الإن�شان بنوع التغذية

الفقرة
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8   ا�شتخدم مهارتك يف الربهنة وال�شتدلل للكتابة حول )دور الختالف يف اإثراء الفكر ( م�شتعيًنا باملخطط 
الآتي: )اكتب مو�شوعك يف اأوراقك اخلا�شة، ثم اأ�شمعه زمالءك، وا�شتفد من تعليقاتهم(. )منزيل(

9  تخري ق�شية فكرية اأو اجتماعية اأو علمية، اجمع املعلومات حولها، وخطط لعر�شها يف اجلدول الآتي، ثم 
اكتب مو�شوعك يف اأوراقك اخلا�شة واعر�شه على معلمك.  )منزيل(

دور الختالف يف 
اإثراء الفكر

تعدد الآراء ي�شاعد على تطوير الأفكار

الت�شامح مع الأفكار املختلفة ل يعني اتباعها

خلق اهلل النا�ض خمتلفني

املو�شوع:

الفقرة

1

2

3

4

5

الرباهني والأدلة الإثباتيةفكرتها الرئي�شة

الت�شامح ي�شاعد على تعدد 
الآراء

اأ�شباب توؤدي اإىل عدم 
الت�شامح مع الآخر املختلف
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اأوًل: اأعط اأدلة متنوعة لإثبات احلكم الآتي:

ثانًيا: اكتب مو�شوًعا حول )انتماء املواطن ال�شعودي لوطنه( بح�شب اخلطوات الآتية:

الق�شية

تتخذ بع�ض الدول مواقف 
م�شادة للعوملة

نوع الدليل
التعريف بالعوملة
اأقوال م�شاهري

التعليل بالأ�شباب
التعليل بالنتائج
مثال من الواقع

اإح�شاءات

اخلطوات:

٭ التعريف بالوطنية

٭ من مظاهر حتققها

٭ اأ�شدر حكًما

٭ برهن على احلكم

التدليل

اختبار بنائي
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نشاطات الغلق والتلخيص

اأو  دينية   ... م�شكلة  اأو  فكرة  اأي  يعالج  اأن  للكاتب  ففيها ميكن  العلمية مبجال معني،  الكتابة  1  ل تخت�ض 
�شيا�شية اأو اجتماعية اأو علمية اأو نف�شية اأو اأدبية اأو فكرية...

واإمنا تتميز الكتابة العلمية بالأ�شلوب وطريقة الأفكار، حيث ي�شتخدم الكاتب اأ�شلوًبا مبا�شًرا، واألفاًظا دقيقة 
الدللة، ويلتزم باملو�شوعية واحلياد، فال تتدخل اأهواوؤه اخلا�شة يف احلقائق واملعلومات التي يعر�شها، ويعتني 

باملنهج العلمي يف العر�ض، معتمًدا على ال�شتدلل والربهنة وتقدمي احلجج الداعمة لأفكاره.
وميكن تلخي�ض خ�شائ�ض الكتابة العلمية يف اجلدول الآتي:

2  تختلف الأدلة والرباهني التي ميكن ا�شتخدامها لإثبات ق�شية اأو فكرة باختالف املو�شوع. فمن ذلك:

3  �شاعد �شديقك على كتابة الأو�شاف العلمية. حدد اخلطوات والعمليات التي تعينه على:

العنا�شر 
املو�شوعات 

الأ�شلوب
طريقة العر�ض

املو�شوع
ق�شية فقهية

نظرية ريا�شية

و�شف ظاهرة
ف بها. ٭ �شنِّف الظاهرة، وعرِّ

٭............................................................

٭............................................................

٭............................................................

و�شف جتربة
٭ عّرف الظاهرة املراد اإثباتها.

٭ حدد الأدوات الالزمة للتجربة.

٭............................................................

٭............................................................

٭............................................................

التعريف مبجال علمي
٭ عّرف باملجال العلمي.

٭ عرف باملدلول اللغوي للمفهوم يف اأ�شل لغته.

٭ .......................................................................................

٭ .......................................................................................

٭ .......................................................................................

اأ�شهر اأنواع الأدلة والرباهني الإثباتية

اخل�شائ�ض

L-GE-CBE-TRC-logh3-U4-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U4-L4.png

نشاطات الغلق والتلخيص واالختبار البعدي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-الكتابة العلمية

المشترك

الثانوية مقررات
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4  ار�شم �شكاًل يلخ�ض ما تعلمته يف هذه الوحدة من مهارات تتعلق بالو�شف العلمي والربهنة وال�شتدلل:

5  معرفتي مبهارات الكتابة العلمية:

ما تعلمته يف هذه الوحدةما اأريد معرفتهما اأعرفه �شابًقا
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اأوًل: اكتب يف اأحد املو�شوعات الآتية، ملتزًما باخلطوات والعنا�شر التي تعلمتها:
    و�شف علمي لإحدى الظواهر الطبيعية، مثاًل: )الرباكني، العوا�شف، املد واجلزر...(

    و�شف علمي لطريقة عمل اأحد الأجهزة املعروفة، مثاًل:)الثالجة،مكيف الهواء، الهاتف...(

    و�شف اإحدى التجارب التي قمت بها اأو تعلمتها يف املدر�شة.

اختبار بعدي



162162

الوحدة التدريبية الرابعة

ثانًيا: ار�شم خمطًطا ملو�شوع تعالج فيه اإحدى الق�شايا الفكرية اأو العلمية، حّدد الأفكار الرئي�شة للمو�شوع، 
واقرتح الأدلة والرباهني الإثباتية:

ثالًثا:حلل الن�ض الآتي، حمدًدا الفكرة، واحلكم، والرباهني، ومنهجية العر�ض.
التحليل الن�ض

ا�شتخدام الآلت احلا�شوبية يف تعلم الريا�شيات

يبدي البع�ض حتفظات على ا�شتخدام الآلت احلا�شوبية وخا�شة يف مراحل التعليم الأولية.
وقبل تقرير اأي وجهة نظر على املرء اأن يدرك اأن ل جدال حول �شرورة معرفة الطالب للحقائق 
الأولية للريا�شيات، مثل: حقائق اجلمع وال�شرب والق�شمة، واإتقانه املهارات الأ�شا�شية يف الريا�شيات. 
وما يحدث من انتقادات جتاه الداعني ل�شتخدام الآلت احلا�شوبية مرجعه اإىل عدم املعرفة الدقيقة 

بوجهة النظر الأخرى. وتتلخ�ض وجهة نظر الداعني ل�شتخدام الآلت احلا�شوبية فيما ياأتي:
والورقة  )�شفهًيا(،  الذهن  ا�شتخدام  هــي:  و�شائط  ثــالث  خــالل  من  يتم  الريا�شيات  تعلم  اإن 

والقلم، والآلة احلا�شوبية.
فالطالب الذي ل يعرف اإجابة حا�شل �شرب )7*8( اإل با�شتخدام الورقة والقلم اأو الآلة احلا�شبة ُيعدُّ غري 
موؤهل لجتياز مرحلته الدرا�شية، لكنه مطالب باإتقان مهارة �شرب عدد مكون من رقمني بعدد مكون من ثالثة 
اأرقام با�شتخدام الورقة والقلم وهو غري ملزم باإيجاد حا�شل ال�شرب ذهنيًّا، ويف الوقت الذي يجب على الطالب 
معرفة اأن اجلذر الرتبيعي للعدد )13( يقع بني قيم اجلذر الرتبيعي للعددين )9( و )16( فهو اأي الطالب غري 
ا اأو با�شتخدام الورقة والقلم، واإمنا ي�شتخدم الآلة احلا�شوبية  ملزم باإيجاد اجلذر الرتبيعي للعدد )13( ذهنيًّ

ا اأو املعقدة. لإيجاد مثل هذا اجلذر الرتبيعي، ويقا�ض على ذلك اإيجاد حا�شل ال�شرب لالأرقام الكبرية جدًّ
امل�شكالت وتنفيذ خطواتها.  اأ�شلوب حل  اإتقان  الأ�شا�شي وهو  الهدف  امل�شائل على  الرتكيز يف حل  ا يجب  اأي�شً

وي�شتخدم الطالب هنا الآلة احلا�شوبية توفرًيا للوقت، على افرتا�ض اإتقانه للمهارات الأ�شا�شية الواردة يف امل�شاألة.

 د.عبداهلل بن �شالح املقبل
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اأخي الطالب / اأختي الطالبة:
انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات والختبارات. قّوم ذاتك يف اجلدول الآتي:

اأتقنت مب�شتوى عال مهارات الوحدة

تقويم ا�داء

و�شف التجارب العلمية

و�شف الظواهر الطبيعية
و�شف نظام الأ�شياء 

وكيفية عملها

التعريف باملجالت 
العلمية

اأ�شاليب الربهنة 
وال�شتدلل

 د.عبداهلل بن �شالح املقبل

مل اأتقناأتقنت قلياًلاأتقنت مب�شتوى متو�شط 

خطتي املقرتحة لرفع م�شتوى اإتقاين با�شتمرار:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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الكتابة العلمية
والق�شايا  والأفكار  املو�شوعات  فكل  املو�شوع؛  بح�شب  ل  الأ�شلوب،  بح�شب  ت�شمية  هذه 
وامل�شكالت...  �شاحلة لأن تكون مو�شوعات للكتابة العلمية، اأي للكتابة باأ�شلوب علمي يتحرى 
واحلجج  والــرباهــني  الأدلـــة  وا�شتخدام  الــطــرح،  يف  واملبا�شرة  املــفــردات،  ا�شتخدام  يف  الدقة 
املنطقية التي توؤيد ما يطرحه الكاتب من حقائق واآراء. ومعنى هذا اأن .............................. ولي�ض 

املو�شوع هو الذي يحدد ما اإذا كانت الكتابة علمية اأم اأدبية.
يف هذه الوحدة قمنا مبعاجلة الكتابة من زاويتني:

اأربعة مو�شوعات، هي  اقت�شرنا منها على  العلمية. وقد  للكتابة  ال�شائعة  املو�شوعات  اأ. 
الأكرث �شيوًعا: )و�شف الظواهر. و�شف التجارب. و�شف نظام الأ�شياء وكيفية عملها.  

التعريف باملجالت العلمية(.
ال�شتدليل(  الن�ض  بناء  ومنهجية  وال�شتدلل  )الربهنة  العلمية:  الكتابة  تقنيات  ب. 
بعنوان  ــر  والآخـ العلمي(،  )الو�شف  عــنــوان  حتــت  اأولهما  در�ــشــني،  يف  ذلــك  وعر�شنا 
)الربهنة وال�شتدلل العلمي(. وعلى ذلك فـــاإن الدر�ض الأول يركز على املو�شوعات، 

والدر�ض الثاين يركز على ...............................  
و�شف الظواهر 

اإذا اأردت اأن ت�شف ظاهرة اجتماعية اأو طبيعية اأو بيولوجية اأو نف�شية ... فاتبع الإجراءات 
الآتية:

٭ �شنف الظاهرة = حدد املجال الذي تنتمي اإليه.
ف الظاهرة = اأعط تعريًفا علميًّا دقيًقا للظاهرة. ٭ عرِّ

٭ حلل الظاهرة اإىل عنا�شرها و مكوناتها، مع �شرح اجلزئيات ذات الأهمية، وبيان العالقات بينها.
٭ حدد الأ�شباب الكامنة وراء حدوث الظاهرة، اأو التي تت�شبب يف اإحداث تغريات فيها.

٭ حدد عالقة هذه الظاهرة بالإن�شان: منافعها، م�شارها، ا�شتخدامها. 
اإن الزلزل والرباكني والك�شوف والعوا�شف والت�شحر هي اأمثلة على الظواهر الطبيعية، 
اأما البطالة والتقليد والغ�ض والطالق والعنو�شة...فاإنها اأمثلة على الظواهر .............................. 
بينما ت�شنف: الدورة الدموية، والدورة الغذائية، والإ�شارات الع�شبية ... على اأنها ظواهر 

بيولوجية. وهكذا.
و�شف التجارب

عند و�شف جتربة علمية يف�شل اأن تتبع اخلطوات الآتية:
٭ عّرف بالظاهرة اأو القانون اأو احلقيقة التي تريد اإثباتها بالتجربة، اأو التي تقوم عليها التجربة.

٭ حدد الأدوات الالزمة لتنفيذ التجربة، مع ذكر املوا�شفات والقيا�شات اخلا�شة بكل اأداة.
٭ ا�شرد اخلطوات والأفعال التي يجب القيام بها لتنفيذ التجربة بالرتتيب.

٭ حدد النتائج التي �شتظهرها التجربة.
ي�شتطيع  بدونهما ل  اإذ  التجربة؛  اأهــم نقطتني يف و�شف  واخلــطــوات(  )الأدوات  ومتثل  ٭ 

القارئ تنفيذ ............................... 

الأ�شلوب

التقنيات

الجتماعية

التجربة

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(:المادة التعليمية 
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و�شف نظام الأ�شياء وكيفية عملها
تعمل الأجهزة والآلت التي ن�شتخدمها يف حياتنا اليومية كالهاتف والتلفزيون واحلا�شب 
فاإذا  وريا�شية وعلمية معينة،  التدفئة... وفق قوانني فيزيائية  واآلت  التربيد  واآلت  الآيل 
اأردت اأن ت�شف كيف تعمل هذه الأ�شياء، ووفق اأي املبادئ العلمية ت�شري، فعليك اتباع الإجراءات 

الآتية:
التعريف: اأعط تعريًفا دقيًقا لالآلة اأو اجلهاز الذي تريد و�شفه.

املكونات:  حدد مكونات الآلة اأو اجلهاز، وموا�شفات كل منها وقيا�شاته، والعالقات الرابطة 
بني تلك املكونات، واملبادئ العلمية التي يعمل اجلهاز بناء عليها.

العمليات: حدد العمليات التي حتدث يف اأثناء العمل مرتبة يف خطوات.
املمكنة، مبيًنا طرق  وال�شتخدامات  للجهاز،  ال�شائعة  ال�شتخدامات  اذكر  ال�شتخدامات: 

الت�شغيل وال�شيانة.
ومعنى ذلك اأن و�شف نظام الأ�شياء يتطلب القيام اأوًل بتحديد القوانني العلمية التي 
و..............................  املكونات،  وبيان  التعريف،  ذلك:  بعد  ياأتي  ثم  الأ�شياء،  تلك  عليها  بنيت 

وال�شتخدامات.

التعريف مبجال علمي
يهتم كل علم مبجال معني من جمالت املعرفة الب�شرية، وكلما ات�شعت املعرفة الب�شرية 
ع اإىل اأق�شام �شغرى، يهتم كل فْرع  يف اأحد املجالت تو�شعت دائرة العلم الذي يدر�شه، وتفرَّ
منها بدرا�شة زاوية من ذلك املجال. انظر اإىل الأدب مثاًل، وهو علم يهتم بدرا�شة املنتج 
اللغوي البليغ، فقد تو�شع وتفرع اإىل اأق�شام كثرية، منها: تاريخ الأدب، النقد الأدبي، الأدب 
ا يف التعريف باأحد  املقارن، نظرية الأدب... وق�ض على ذلك بقية العلوم، فحني تكتب ن�شًّ

العلوم ميكنك اتباع الإجراءات الآتية:
٭ عرف باملجال العلمي: لغة وا�شطالًحا. حدد مفهومه ومو�شوعه العام )ماذا يدر�ض(؟ 

٭ حدد الأق�شام والفروع املنتمية اإىل ذلك العلم، واجلانب الذي يدر�شه كل ق�شم منها.
٭ اذكر اأ�شماء بع�ض امل�شاهري من علمائه املوؤ�ش�شني اأو النابهني، وجهودهم يف تطويره.

٭ حدد املنافع العائدة لالإن�شان من هذا العلم.
اأق�شامه  وذكــر   ،.............................. و  مفهومه  حتديد  يقت�شي:  علمي  مبجال  فالتعريف 

الفرعية، ومو�شوع كل فرع، واأ�شماء امل�شاهري من علمائه، وحتديد منافعه.

اأ�شاليب الربهنة
اأو  الق�شية  �شحة  لإثبات  الفا�شلة؛  البينة  واحلجة  الدليل  ا�شتخدام  تعني  الربهنة 

الفكرة اأو الدعاء. ولها بح�شب املو�شوع اأنواع واأ�شاليب متعددة منها:
٭ الربهنة بالدليل ال�شرعي، من القراآن وال�شنة والإجماع والقيا�ض.

٭ الربهنة املنطقية، بالو�شول اإىل ا�شتنتاجات عقلية من مقدمات م�شلَّم بها.
٭ الربهنة بالتجربة العلمية، حيث تكون نتائج التجربة هي نف�ض الدعاء اأو الفكرة.

٭ الربهنة بالتعليل: التعليل بالأ�شباب، اأو التعليل بالنتائج.
٭ الربهنة بالوقائع امل�شاهدة، والأمثلة الواقعية.

٭ الربهنة بالإح�شاءات ونتائج الدرا�شات والبحوث.
اأو  الق�شية   .............................. اإثبات  اأو حجة ميكنها  اأي دليل  فاإن الربهان هو  وباخت�شار 

الفكرة اأو الدعاء.

العمليات

مو�شوعه العام

�شحة
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بناء الن�ض ال�شتدليل
الن�ض ال�شتدليل يحتوي على ثالثة عنا�شر اأ�شا�شية:
اأ. ق�شية اأو فكرة اأو ادعاء اأو راأي ... هي مو�شوع احلديث.

ب. حكم ي�شدره الكاتب جتاه املو�شوع. )�شحيح، خاطئ ، جيد ، �شيئ ، جميل ، قبيح ...(
ج. برهان يثبت �شحة احلكم الذي اأ�شدره الكاتب جتاه املو�شوع.

الدعــاء.  اأو  الق�شية  الرتتيب: حتديد  بنف�ض هذا  املو�شوع  يبني  اأن  بالكاتب  ويح�شن 
اإ�شدار حكم الربهنة على )............... ...............(.

مناهج بناء الربهان املنطقي
الربهان املنطقي هو الو�شول اإىل ا�شتنتاجات عقلية من مقدمات م�شلَّم بها. وله ثالثة 

مناهج:
اأ. منهج ال�شتقراء: اأي النتقال من اجلزء اإىل الكل، ومن املثال اإىل القاعدة. وفيه يقوم 

الكاتب با�شتخال�ض قاعدة اأو قانون اأو حكم من عدد كبري من الأمثلة املت�شابهة.
الأمثلة                                                       احلكم اأو القاعدة   

تنت�شر البطالة يف اأمريكا وت�شبب لها امل�شكالت
تنت�شر البطالة يف اأوربا وت�شبب لها امل�شكالت            البطالة ت�شبب امل�شكالت

تنت�شر البطالة يف الدول العربية وت�شبب لها امل�شكالت
منها  ن�شتخل�ض  ثم  الأمثلة،  من  كبري  عدد  ب�شرد  اأوًل  نقوم  ال�شتقرائي  املنهاج  ففي 

...............................

ب، منهج ال�شتنتاج: اأي ا�شتنتاج قاعدة من مقدمتني كربى و�شغرى. وفيه يقوم الكاتب 
بتقدمي قاعدة كربى م�شلَّم بها، ثم قاعدة �شغرى منتمية اإىل القاعدة الكربى وم�شلَّم بها، 

ثم ي�شتنتج حكًما اأو قاعدة من بينهما.
املقدمة الكربى: البطالة ت�شبب امل�شكالت.

املقدمة ال�شغري: تنت�شر ظاهر البطالة يف اليمن. 
ال�شتنتاج: توجد يف اليمن بع�ض امل�شكالت نتيجة للبطالة فيها.

 .............................. مقدمة  ثم  كربى،  مقدمة  بتقدمي  ال�شتنتاجي  املنهج  يف  الكاتب  يبداأ 
لي�شل اإىل ال�شتنتاج.

ج. منهج املماثلة اأو القيا�ض: اأي قيا�ض مثال على مثال. وفيه يقوم الكاتب بنقل احلكم 
املطبق على مثال معني اإىل مثال اآخر م�شابه له يف العلة.

املثال: اأمريكا.
احلكم: لديها بع�ض امل�شكالت.

العلة: لنت�شار البطالة.
القيا�ض: مبا اأن اليمن لديها بطالة كما يف اأمريكا فاإذن لديها بع�ض امل�شكالت.

فقد نقلنا احلكم الذي ينطبق على حالة اأمريكا اإىل اليمن لأنهما ي�شرتكان يف نف�ض 
...............................

�شحة احلكم

القاعدة / احلكم

�شغرى

العلة
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التوا�صل الإقناعيالتوا�صل الإقناعي
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

التوا�صل الإقناعي
عنوان الوحدة

الأهداف 
التدريبية

مو�ضوعات 
الوحدة

 نماذج التأثير.
 العناصر المؤثرة في الموقف التواصلي اإلقناعي.

 اإلقناع المنطقي والتأثير الوجداني.

 ثالثة أسابيع = خمس عشرة حصة.مدة التنفيذ

ُيتوقع منك في هذه الوحدة اأن:

 تميز بين المواقف التواصلية اإلقناعية، وغيرها من مواقف االتصال والتواصل.

بالتعميم،  بالتعليل،  )اإلثبات  المنطقي  اإلثبات  من  متنوعة  أساليب  تستخدم   

بالتجزيء بالمقارنة، بالقياس( بحسب الحاجة، وبحسب موضوع الرسالة.

 تدلل على القضايا التي تطرحها، واألفكار التي تتبناها... بما يضمن اقتناع اآلخرين 

بها.

 تحلل األنماط اإلدراكية للمستمع )بصري، سمعي، شعوري( وتوظف نتائج التحليل 

في التواصل معه وإقناعه.

 تراعي في تواصلك اإلقناعي كفاءة المستمع وجنسه واتجاهاته...

 تتعرف على سماتك الذاتية وتطورها لتكون أكثر قدرة على التواصل اإلقناعي.
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دليل الوحدة دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

اإر�ضادات 
المتعلم

مــراجـــع 
المتعلم

 محمد بالل الجيوسي )2002م(: أنت وأنا، مقدمة في مهارات التواصل اإلنساني، 

مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض.

 هاري ميلز )2001م(: فن اإلقناع، ترجمة ونشر مكتبة جرير، الرياض.

بالعربية  التزم  أبًدا،  بالعامية  تتحدث  أن  لك  يحق  ال  بالذات  الوحدة  هذه  خالل   

المرات  في  معك  تساهاًل  أكثر  سيكون  إنه  المعلم،  رقابة  تخش  ال  الفصحى، 

ن أداءك كلما تقدمت في نشاطات الوحدة. األولى، وعليك أن تحسِّ

حول  أقالم  رؤوس  ودوِّن  أفكارك،  ز  جهِّ سابًقا،  الشفهية  النشاطات  ألداء  استعد   

باألداء  تمرست  كلما  أصدقائك.  ومع  منزلك  في  التحدث  على  تدرب  الموضوع، 

ن أداؤك. الشفهي تحسَّ

 النجاح في التواصل هو النجاح في الحياة كلها. إن الناس المخفقين في الحياة 

هم أناس عجزوا عن تطوير قدراتهم التواصلية مع اآلخرين، فاجعل هذه الوحدة 

التدريبية خطوة ممتازة في طريقك للنجاح.

 عندما يمنعك الخجل من المشاركة في الحوارات واألحاديث الصفية، تذكر أنك 

في ميدان التعلم، وأنك إن فوَّّت هذه الفرصة فلن تتاح لك مرة أخرى، وقل لنفسك: 

ما الذي سأجنيه من الخجل والتردد؟!

اجمع  باألدلة.  واإلثبات  العلمي  والحجاج  العلمية  البرهنة  على  اإلقناع  يعتمد   

حججك، وأدلتك قبل الدخول في أي تواصل إقناعي.

 تذكر أنك إن لم تكن مقتنًعا بفكرتك فمن الصعب أن تقنع بها اآلخرين.

 هناك فرق بين اإلقناع واإلصرار على الرأي، وليس معنى أنك مقتنع بأمر ما أن يكون 

الناس جميًعا على مثل اقتناعك.
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النشاطات التمهيدية

ا�شتعن بخبراتك الذاتية، ومراجعك العلمية، ثم اأجب:
1  التوا�شل نوع من اأنواع الت�شال، يحدث عندما يلتقي �شخ�شان اأو اأكثر فيتبادلن الحوار )الحديث، ال�شتماع( 

حول مو�شوع معين، اأو مجموعة متنوعة من المو�شوعات.
اأي موقف مما ياأتي يعد موقًفا توا�شليًّا؟ اأعط اأمثلة على المواقف التوا�شلية.

2  في المواقف التوا�شلية اليومية يتهياأ لبع�ض النا�ض مقولت رائعة الجمال تتمنى اأحياًنا لو كنت اأنت قلتها، 
بينما يتهياأ لبع�شهم مقولت رديئة اأو خاطئة تثير ال�شحك.
ر اأمثلة من هذه المواقف ودّونها هنا، ثم اأ�شمعها زمالءك. تذكَّ

اأمثلة على المواقف التوا�شلية:

ق�ش�ض وحكايات واأخبار ومناق�شات... في م�شامرة 
لمجموعة من الأ�شدقاء. 

حوار بين عدد من المفكرين حول اإحدى الق�شايا 
الجتماعية في برنامج تلفزيوني.

..................................................................................

................................................................................

..................................................................................

................................................................................

حديث رديء حديث جيد موقف

اأح�شن اهلل عزاءك، فقدت عزيًزا، فا�شبر، وتذكر                        عزاء

L-GE-CBE-TRC-logh3-U5-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U5-L1.png

النشاطات التمهيدية واالختبار القبلي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-التواصل اإلقناعي

المشترك

الثانوية مقررات
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3  ا�شتكمل مكونات ال�شكل الآتي؛ لتلخ�ض عنا�شر الموقف التوا�شلي:

ما العنا�شر الأخرى للموقف التوا�شلي؟

اأي عنا�شر الموقف التوا�شلي اأكثر تاأثيًرا؟ ولماذا؟

4  يقا�ض نجاح التوا�شل بتحقق الهدف، متى يمكنك اأن تحكم على المواقف التوا�شلية الآتية باأنها ناجحة؟
  معلم فيزياء ي�شرح النظرية الن�شبية. ..................................................................................................................

 مدرب ريا�شي ي�شرح خطة المباراة القادمة للفريق. .........................................................................................
 وكيل مدر�شة يناق�ض اأحد الطالب في خطته الدرا�شية. .........................................................................

5 تعتمد بالغة الخطاب على ا�شتخدام الت�شبيهات وال�شتعارات والمجازات والكنايات... دّون هنا اأف�شل ما �شمعت 
اأو �شنعت من اأحاديث بليغة، ثم اأ�شمعها زمالءك.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

6  اأعط ت�شبيهات اأو معادلت ريا�شية تبين اأثر نجاح الفرد في التمكن من مهارات التوا�شل ال�شفهي:
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

تعبيرات ال�جه والعينين، حركات اليدين والج�سم

درجة ال�س�ت ونبرته

الر�سالة اللفظية

مر�سلم�ستقبل
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7  مكونات الذكاء التوا�شلي:

م�شوؤوليته التوا�شلية التعريف الذكاءات ذات 
العالقة بالتوا�شل

مالءمة الفعل التوا�شلي، اأي: معرفة ماذا يقال؟ ولماذا يقال؟ 
ولمن يقال؟ ومتى يقال؟ وكيف يقال؟

القدرة على تكوين عالقات 
اجتماعية ناجحة قائمة على تفهم 

قدرات الآخرين وحاجاتهم.
الذكاء الجتماعي

عند  الفرد  وقوف  الحديث،  في  والطالقة  الجراأة  بالنف�ض،  الثقة 
حدود اإمكانياته ومعلوماته. القدرة على تبرير �شلوكه وعواطفه في 
المواقف المختلفة، ان�شجام اأقواله مع اأفعاله، معرفة ال�شلبيات التي 

تحد من توا�شل الآخرين معه والتخل�ض منها.

الذكاء الذاتي

- التروي والتفكير قبل الإقدام على فعل توا�شلي ما.
الغ�شب،  انفجار  لمنع  الأ�شاليب  اأف�شل  واتخاذ  النف�ض،  �شبط   -

في حالت الختالف والتوا�شل الحاد.
- ال�شعور بم�شاعر الآخرين، والتعاطف معهم، واإظهار الهتمام بهم.
- ال�شعور بالراحة والطماأنينة والر�شا في اأثناء التوا�شل مع الآخرين.

- القدرة على اختيار الألفاظ الأكثر دقة ومالءمة واإثارة.
- بالغة الخطاب، ال�شتعارات والت�شبيهات والمجازات...

- ترتيب الر�شائل اللفظية منطقيًّا.
- طرح اأ�شئلة معبرة.

- الإدلء بتعليقات ذكية.

8  الإقناع فن توا�شلي يمكن تعليمه واإتقانه، اإننا جميًعا نمار�شه مع اأ�شرنا واأ�شدقائنا وجميع المحيطين بنا. 
مواقفهم  تعديل  الآخرين  من  نريد  حين  اأو  ومنتجاتنا،  لأفكارنا  الت�شويق  نريد  عندما  اإليه  حاجتنا  وتزداد 

تجاهنا... هل تعتقد اأنك ماهر في فن التوا�شل الإقناعي؟ هل ت�شعر بالحاجة اإلى معرفة المزيد؟

ما اأُريد معرفته واإتقانه من مهارات الإقناع ما اأُتقنه من مهارات التوا�شل الإقناعي
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9  قدم تعليالت منطقية مقِنعة تثبت �شحة المقولت الآتية:

ا، اأو با�شتخدام الدليل، اأو بالتمثيل من الواقع، اأ�شمع زمالءك ما كتبت. 10   اأثبت منطقيًّ

التعليل العبارة

عدو عاقل خير من �شديق جاهل

التعبير ن�شف التجارة

ز الختالف اأ�شا�ض التميُّ

النجاح يولِّد النجاح

لي�ض من  راأى كمن �شمع

الإثبات )بالدليل، اأو بالمنطق، اأو بالمثال( الق�شية

غالًبا ما تكون ردة الفعل اأقوى من الفعل

يمكن تحويل الأ�شياء ال�شارة اإلى اأ�شياء نافعة

يمكنك اأن تخدع بع�ض النا�ض بع�ض الوقت، ولكن ل 
يمكنك اأن تخدع كل النا�ض كل الوقت
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ر المقولت الآتية، مبيًنا عالقتها بمهارة التوا�شل، ثم ناق�شها مع زمالئك. ف�شِّ

التف�شير الن�ض

البالغة اإظهار ما غم�ض من الحق، وت�شوير الباطل في �شورة الحق.

ل�شان العاقل من وراء قلبه، فاإذا اأراد الكالم تفكر، فاإن كان له قال، واإن كان عليه 
�شكت. وقلب الجاهل من وراء ل�شانه، فاإن همَّ بالكالم تكلم به، له اأو عليه.

اللهم اإني اأعوذ بك من ال�شالطة والهذر، كما اأعوذ بك من العي والح�شر. 
الجاحظ

كان اأحد تالمذة الحكيم اليوناني )�شقراط( مالزًما لل�شمت، فقال له �شقراط 
يوًما: يا بني، تكلم كي اأراك.

وكم من عائب قول �شحيحا                         واآفته من الفهم ال�شقيم          )المتنبي(

اختبار قبلي
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التواصل ا�قناعي

نماذج التاأثير

عنا�شر الموقف التوا�شلي الإقناعي

مّثل الدور مع اأحد زمالئك
َدا �شوؤاًل للنقا�ض من اختياركما، مثاًل: اأ- حدِّ

في  للمعرفة  كم�شدر  بمكانته  )الكتاب(  يحتفظ  اأن  يمكن  هل   
ع�شر الإنترنت والن�شر الإلكتروني؟

 هل ُيفتر�ض اأن ي�شمن الأب وظيفة لكل ابن من اأبنائه؟
 لماذا ل ن�شتفيد من خدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني لإن�شاء 

)مدر�شة بدون طالب( على غرار الجامعة المفتوحة؟
اإجابة  تكون  بحيث  المو�شوع،  من  متناق�شين  موقفين  نا  كوِّ ب- 

اأحدكما معار�شة لإجابة الآخر وم�شادة لها.
ال ال�شكل الم�شاحب، اإنه يمثل نموذجين من التاأثير. ج- تاأمَّ

كيف يمكن لحواركما اأن يحقق كالًّ منهما؟ مثِّال الدور اأمام زمالئكما 
مرتين بحيث يقود كل مرة اإلى تحقيق نوع منهما.

التف�شير:
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

نتائج الحوار ملحوظات على لغة الحوار و�شلوك المتحاورين نوع التاأثير

اإقناع

تفاو�ض

موقف الطرف 
المتلقي

موقف الطرف 
المتلقي

التفاو�ضالإقناع

موقف الطرف 
الموؤثر

موقف الطرف 
الموؤثر

L-GE-CBE-TRC-logh3-U5-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U5-L2.png

التواصل اإلقناعي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-التواصل اإلقناعي

المشترك

الثانوية مقررات

...........

...........

...........

...........

...........

...........
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بيِّن العالقة بين عنا�شر الإقناع والمقولت الآتية:

الفوز بعقول الآخرين
كيف تركب ر�شالتك وت�شوغها؟

قوة الكلمات

الم�شداقية
معرفة + ثقة + حيادية + التزام

قراءة اأفكار الآخر
ا�شتغالل نمط ال�شخ�شية في الإقناع

الفوز بقلوب الآخرين
قوة ال�شتعارات والقيا�شات والق�ش�ض

فن الإقناع

اإقناعتوا�شلالعن�شر
55٪7٪الكلمات
15٪38٪ال�شوت

30٪55٪ال�شورة الج�شدية

التعليق الن�ض

عندما يخالف فعلك قولك تفقد م�شداقيتك
يا اأيها الرجل المعلم غيره          هال لنف�شك كان ذا التعليم
وؤلي                                                                                                         اأبو الأ�شود الدُّ

اإن لم تكن متفقًها في المو�شوع خبيًرا بتف�شيالته فلن تكون مقنًعا
يقولون اأقواًل ول    يفقهونها          واإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا

                                                                                                       اأن�ض بن اأبي اإيا�ض

في و�شف اأحد الخطباء:
الأ�شابع والتفات و�شعلة          وم�شحة عثنون وفتل  ببهر  مليء 

)اإن من البيان ل�شحًرا(. 

اأ�شدقاوؤك ل يخذلونك.

قه الآخرون ل يكون ال�شدق �شدًقا ما لم ي�شدِّ

قوة النطباع الأول
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1  ناق�ض عنا�شر ال�شكل الآتي مع زمالئك، اأعط اأمثلة على كل عن�شر.

ق اأو لم يقتنع،  2 هل حدث اأن رويت خبًرا اأو اأجبت عن م�شاألة اأو عر�شت فكرة... ثم �شعرت اأن المتلقي لم ي�شدِّ
فاأخذ ي�شاأل عنها غيرك بح�شورك؟ ارو هذه الحادثة لزمالئك، وا�شتمع لق�ش�شهم، ثم دون ا�شتنتاجاتك.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

3  اأعط اأمثلة تدل على اأن ل�شخ�شية المتحدث ول�شخ�شية المتلقي اأثًرا في نجاح التوا�شل الإقناعي، على غرار 
المثال الآتي:

ُعِرَف الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص باأنه )ال�شادق الأمين(، وكان لهاتين ال�شفتين اأثرهما في ت�شديقه وقبول دعوته.
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

الإثبات بالأدلة

اأثر ال�شخ�شية
المتحدث: مكانته، �شفاته، 

مهاراته التوا�شلية
المتلقي: كفاءته، اتجاهاته، 

نمطه الإدراكي، نمط �شخ�شيته

التاأثير العاطفيالإثبات المنطقي اأو العقلي
من و�شائل 

الإقناع

نشاطات التعلم
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4  الأنماط الإدراكية ثالثة اأنواع: ب�شري، و�شمعي، و�شعوري.
 النمط الب�شري: يدرك الأ�شياء على نحو اأف�شل بوا�شطة الروؤية، وينعك�ض هذا على األفاظه وعباراته، فهو 

عادة ي�شتخدم األفاًظا من مثل: )نظر، روؤية، ت�شور لمعان، و�شوح، األوان، ظالم، غيوم، م�شاهد...(.
  اأما النمط ال�شمعي: فغالًبا ما تكون عباراته من مثل: )�شوت، �شمع، نغمات، رنين، �شراخ، قال، كالم، اإن�شات، 

�شوؤال، اإجابة ...(.
 وتكثر في عبارات النمط ال�شعوري األفاظ من مثل: )�شعور، اإح�شا�ض، األم، خ�شن، �شلب، ناعم، حاد، �شرور، 

حار، بارد، �شيق، خوف...(.
اإلى  بها  فيتو�شل  للم�شتمع،  الإدراكي  النمط  اإلى  المنتمية  الألفاظ  ا�شتخدام  من  يكثر  اأن  للمتحدث  ويمكن 

اإقناعه.
لحظ كيف تتاأثر األفاظ ال�شخ�ض وتعبيراته بنمطه الإدراكي المف�شل:

5   اكت�شف الأنماط الإدراكية لزمالئك، اعمل مع مجموعة من خم�شة اأفراد.
✓ يحكي كل فرد حادثة اأو ق�شة، ويحلل الم�شتمعون األفاظه، ويكت�شفون نمطه الإدراكي )�شمعي، ب�شري، �شعوري(.
✓ ي�شتمع الطالب اإلى تحليالت بع�شهم البع�ض، ويتم بناء عليها ت�شنيف طالب الف�شل بح�شب اأنماطهم الإدراكية.
✓ اأي الأنماط اأ�شيع؟ .............................................................................................................................................
✓ هل هناك نمط محدد لكل فرد؟ اأم اأن الأنماط متداخلة؟ ................................................................................

✓  ما الذي ت�شتفيده توا�شليًّا؟ .............................................................................................................................

الألفاظ الدالة النمط الن�ض
د يديه في اإعياء �شديد، لقد يئ�ض من العثور على ابنه  رمى بج�شده المنهك على الأر�ض، ومدَّ

المفقود، فلم يترك مكاًنا اإل و�شاأل عنه، م�شى على غياب البن ثالثة اأ�شهر...
اأ�شبر  واأنا  الأيام  م�شت  لقد  حياتي،  وان�شحقت  اأحالمي،  انتهت  �شيء!  كل  �شاع  فائدة،  ل 

واأتاألم...                       من مطلع ق�شة ق�شيرة بعنوان »لوحة الحب« للقا�ض ال�شعودي: نا�شر الحجيالن

ثالثة اأيام مرت على بقائي هنا، اأ�شمع في اأثناء الليل وقع خطى تجتاز بابي... الأ�شوات الآتية 
ام القادم من اأدنى الممر.  عبر جدران الج�ض، باكية حيًنا و�شاحكة حيًنا اآخر... هدير ماء الحمَّ

كل هذه الأ�شياء تذكرني باأني ل�شت النزيل الوحيد...                       
مطلع رواية للكاتب ال�شوداني جمال محجوب، الم�شم�شة، 1420هـ

بدا  وقد  الج�شر..  ن�شاهد  ال�شم�ض  ق�شاوة  رغم  عنا  تجمَّ وقد  الوردي..  اليوم  ذلك  جاء  ثم 
ا.. فقد �شاد  كتلة رمادية هائلة تم�شك بحافتي المجرى.. ول بد اأن المنظر كان مده�ًشا حقًّ

ال�شمت لفترة طويلة، ثم جرى احتفال اأحمر واأخ�شر وف�شي...                       
من حكاية الج�شر: عبداهلل ال�شالمي - قا�ض �شعودي
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6 كيف يمكنك اأن توؤثر على �شديقك وتقنعه باأن يتخلى عن اأحد عيوبه المالزمة )التدخين، ال�شهر، الغياب عن 
المنزل، الياأ�ض، �شوء العالقة بالآخرين...( اإذا علمت اأن نمطه الإدراكي:

7  اأنماط ال�شخ�شية، �شنف اأ�شدقاءك وزمالءك ومعلميك والمحيطين بك بح�شب الأنماط الآتية:
النب�شاطي

التحدث اأوًل، ثم التفكير
........................................

التحليلي
البحث عن التف�شيالت

........................................
العلمي

العتماد على الحقائق 
والدلئل

........................................
الحازم

�شرعة البت
........................................

المتحفظ
التفكير بهدوء قبل التحدث
........................................

ال�شمولي
اأخذ فكرة عامة = روؤية ال�شورة الكبرى

........................................

العاطفي
العتماد على النفعالت والم�شاعر

........................................

الودي
فتح المجال لخيارات متنوعة
........................................

التفاعل مع الآخرين

اتخاذ القرار

الهتمام بالمعلومات

حل الق�شايا

�شعوري �شمعي ب�شري

اأعط �شورة عامة للمو�شوع

اعر�ض الخيارات والحتمالت المنطقية

ركز على العالقات والنفعالت قدم الحقائق التف�شيلية والأدلة
العاطفية

ا�شتراتيجية 
التاأثير

8   اأربع ا�شتراتيجيات للتاأثير. متى يمكن ا�شتخدام كل منها؟ متى يمكنك الجمع بينها؟
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9 كيف توؤثر على عواطف النا�ض وت�شتميل قلوبهم؟ اتبع الإجراءات الآتية لتقنع �شديقك بالإقالع عن التدخين:

10   ت�شتخدم الأدلة والبراهين والعبارات العاطفية كو�شائل لالإقناع والتاأثير. حلل الأ�شاليب والو�شائل الإقناعية 
في الن�شين الآتيين:

العبارات الإجراءات

يدمر ال�شحة. رائحة مقززة. موت محقق ....................................................

...................................................................................................................
ا�شتخدم األفاًظا جذابة تخاطب العاطفة

اأنت اأعز اأ�شدقائي. اإنني اأحبك في اهلل. اأنا حري�ض على م�شلحتك.
...................................................................................................................

عبر عن العالقة الأخوية بينكما

ارو ق�شة محزنة لأحد المدخنين:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

وظف الق�ش�ض والأمثلة الواقعية

ا يحرق كل يوم خم�شة  ن كمن ي�شعى لحتفه بنف�شه ، لو اأن �شخ�شً اإن المدخِّ
ريالت اأتراه عاقاًل اأم مجنوًنا؟ ....................................................................
...................................................................................................................

ا�شتخدم الت�شبيهات وال�شتعارات

تحليل اأ�شاليب الإقناع الن�ض

اإن  اأراأيــت  الرجــل:  لــه  فقــال  اأخــوه،  جناهــا  بجنايــة  رجــاًل  زيــاد  بــن  عبيــداهلل  »اأخــذ 
قــال  فاعــل؟  اأنــت  فهــل  �شــبيلي،  بتخليــة  ياأمــرك  الموؤمنيــن  اأميــر  مــن  بكتــاب  اأتيتــك 
الموؤمنيــن:  اأميــر  رب  مــن  بكتــاب  اأتيتــك  قــد  فاإنــي  الرجــل:  فقــال  نعــم.  عبيــداهلل: 
             ،

ن حجته«. فقال عبيداهلل: دعوه فاإنه رجل ُلقِّ

اأبناوؤنا جميًعا، واإن جراحكم تنزف في  اإن اأولد �شهدائكم  »اأقول لرجال الأمن ال�شجعان: 

كل قلب من قلوبنا، واإن دماءكم و�شام �شرف يعطر تربة الوطن الغالي. اأقول لهم: اإن هذا 

العقيدة والوطن، ولن ين�شى بطاًل  الوفي لن ين�شى �شهيًدا مات، وهو يدافع عن  الوطن 

ُجِرح وهو يوؤدي واجبه، ولن يهمل يتيًما �شقط والده في معركة الحق �شد الباطل«.
 الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
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11   اأعط عدًدا من الأدلة والحجج الإقناعية التي ت�شدق م�شمون ال�شورة الآتية. حاول اأن تكون اأدلتك غير مكررة 
لدى الآخرين. ا�شتمع لزمالئك واأ�شمعهم ما كتبت.

12   درا�شة حالة.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

ومهماتها.  اإدارته  هيكل  في  و�شاماًل  كبيًرا  تغييًرا  يجري  اأن  المدير  اأراد 
والتذمر  بالإهمال  كلها  قوبلت  والتوجيهات  الأوامر  من  عدًدا  اأ�شدر  لقد 
من  اإليه  يدعو  ما  ب�شرورة  لإقناعهم  بموظفيه  اجتماًعا  فعقد  والمعار�شة، 

تعديالت. فقال:
عندما ت�شلمت مهمات الإدارة �شعرت وكاأنني في غابة كثيفة الأ�شجار مت�شابكة 
الأغ�شان، ل يرى فيها الإن�شان مو�شع قدمه، ولقد عزمت على تحويلها اإلى 

حديقة جميلة بديعة التن�شيق، وا�شحة الطرقات... 
عار�شه اأحد الموظفين قائاًل:

ما معنى التن�شيق؟ األي�ض هو البتر والحذف؟ اأي جزء تريد ا�شتئ�شاله من هذا 
اأنه لم  اأن يحذف ع�شًوا من ج�شدك لمجرد  اأراد  اأن الطبيب  الج�شد؟ تخيل 

يعجبه؟ اأتكون �شعيًدا بذلك؟
اإن جهل الطبيب بوظيفة ذلك الع�شو ل يعطيه الأحقية في بتره وا�شتئ�شاله... 
اإقناعهم ب�شرورة  المدير في  راأي زميلهم، وبذلك لم ينجح  الموظفون  اأيَّد 

التغيير.

التعليق:
 قارن ا�شتعارة كل من المدير 

والموظف.
....................................................

....................................................

....................................................

 لماذا ك�شب الموظف الجولة 
في الإقناع؟

....................................................

....................................................

 مــا ال�شــتعارة البديلــة التــي 
يمكــن اأن ي�شــتخدمها المديــر في 

هذا الموقف؟
....................................................
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ن مجموعة من اأربعة اأفراد: 13   المحاماة فن الدفاع عن الحق. كوِّ
✓ المتهم: �شاب في الخام�شة ع�شرة من العمر.

✓ المدعي العام: يحدد التهم الموجهة للمتهم، ويطالب بالعقوبة.
✓ المحامي: يفند التهم، ويبرر موقف المتهم، ويطالب بالعدل.

✓ القا�شي: ي�شتمع لحجج المدعي العام، والمحامي، ثم ي�شدر الحكم.

حجج المحاميحجج المدعي العام

14  الأيدي العاملة ال�شعودية
ال�شغيرة  المهن  ب�شغل  ينادي  فهناك من  ال�شعودي،  المواطن  توظيف  دائًما هناك وجهتا نظر مختلفتان حول 
بالأيدي ال�شعودية، كالبيع في المحالت التجارية، وممار�شة المهن اليدوية... وفي المقابل هناك من يرف�ض هذا 
التوجه، ويطالب بتدريب الأيدي ال�شعودية على ممار�شة المهن ذات الم�شتوى العالي، كالمحا�شبة، والطب، وهند�شة 

المباني...
حاول اأن تحدد ال�شلبيات والإيجابيات لكل راأي منهما؛ لت�شل اإلى تاأييد اأحد الراأيين. اعر�ض راأيك على زمالئك، 

وناق�ض اآراءهم.

الإيجابيات ال�شلبيات المهن

ذات الم�شتوى المنخف�ض

ذات الم�شتوى العالي
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15  علِّق على الن�ض الآتي مبيًنا اأثر فنون البالغة في بيان الفكرة وقوة الإقناع:
التعليق:

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

ُعَمر الذي فاق امللوك والّزهاد!
                                   م�شطفى �شادق الرافعي             

عمر، هبة من اأخالق نبينا  ، اإذا مثلت بينه وبين عظماء الملوك، ودهاقين الحكم، 

العملية، فقد يزيدون عليه من فنون  الفل�شفة، وعلماء الأخالق، ورجال الحياة  واأ�شاطين 

الحياة بخيال ك�شعر الظلمة اإذا كانو في موا�شعهم من التاريخ وكان هو في مو�شعه، فاأّما اإذا 

جئت بهم اإليه، اأو جئت به اإليهم فوازنت ُخُلًقا بُخُلق، وف�شيلة بف�شيلة، وعماًل بعمل، وقوة 

بقوة، وغاية بغاية، ف�شترى �شيًئا اإلهًيا ل طاقة به لل�شناعة، قد و�شعه واأعجزهم، وترى ثمة 

اأقداًرا ممثلة في التاريخ على ما قدرها اهلل توؤكد لك تاأكيًدا اأنه ي�شتحيل على غير عمر اأن 

يكون عمر.

من  ووقف  يتعلم،  ولم  الحكماء  وفات  ملك،  وهو  الزهاد  وبّذ  زاهد،  وهو  الملوك  بّذ 

الأخالق على غاية بعيدة انقطع الفال�شفة دونها.

وكيف يجتمع ملك النف�ض وعبوديتها، وتاأتلف القوة واللين، وتت�شل الرهبة والرجاء، 

�شنة  على  والقدرة  العدل  ويقوم  مًعا،  والدنيا  الدين  ويجيء  والحكمة،  البطولة  وتنتظم 

ِرد كله ن�شًقا واحًدا في نف�ض  واحدة، فيت�شاوى هذا الكل المتناق�ض، فيعتدل، فيتزن، فيطَّ

الطبيعة ونزول  ال�شهوات وبغتات  اإلى طوارق  �شبيل عليها  وثيقة �شافية موؤمنة رحيمة ل 

الحياة، فال تبلغ من نكايتها مبلًغا ول ما دونه، كاأن هذه النف�ض ل تتعّرف من الدنيا قريًبا 

ول بعيًدا، على حين لي�ض في الدنيا قريب ول بعيد لم تعرفه!

كان عمر باأخالقه واأعماله كاأنه التكرار الثالث لكلمة اإلهية واحدة، مر�شلة في التاريخ، 

اأعجزت  التي  النبي   �شيرة  المالئكة، فكانت  اأذان  النا�ض  نة بين  الدنيا، موؤِذّ �شارخة في 

الخلق هي العظمة الأولى، ثّم تكررت في عمر الذي بّلغ �شنَّة �شاحبه.
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16   ا�شتخدم دللة ال�شور الآتية لتقديم ا�شتعارات وت�شبيهات لإي�شال اأفكارك. ثم اأ�شمع زمالءك ما كتبت:

17   التفاو�ض فن تحقيق الممكن، تاأمل محتويات ال�شكل، وناق�ض زمالءك.

المو�شوع )الفكرة(
............................

الن�ض
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

الن�ض
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

المو�شوع )الفكرة(
............................

التو�شل اإلى �شيغة اتفاق 
مقبولة ن�شبيًّا من جميع 

الأطراف

التفاو�ض

�شفات المفاو�ض

لنجاح التفاو�ض
د نقاط التفاو�ض  - حدِّ
ونقاط عدم التفاو�ض 

- حلِّل خ�شمك
- اجمع المعلومات 

والحقائق

الإ�شغاء
الهدوء
اللباقة
الإقناع

المو�شوعية
لديه البدائل

يتنازعه

التعاون

التفاق

التناف�ض

الختالف

يحتاج اإلى

يحتاج     اإلى

خيارات وبدائل
مكا�شب طرف = خ�شائر طرف

تعاون وم�شاركة
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19   ا�شتراتيجيات ك�شف الكذب والخداع:

18   بالتعاون مع اأحد زمالئك، اقترحا المو�شوع الذي يتفاو�شان حوله، و�شّجال محاور المفاو�شة، والبدائل التي 
ال اإلى �شيغة اتفاق، ثم مّثال الدور اأمام زمالئكما. يطرحها كل منهما... تو�شّ

اأاأ   تمثيل الدور:
يقوم عدد من الطالب ب�شرد اأحداث وحكايات واأخبار.. )بع�شها �شحيحة، وبع�شها كاذبة(، وعلى بقية الزمالء 

اكت�شاف الحديث الكاذب، مع بيان موؤ�شرات كذب الحديث اأو �شدقه.

ابحث عن التناق�شات 
والأخطاء التي تقع 

في الحديث

حركة اليد المرتبكة، وتكرار 
لم�ض: الأنف، الظهر، الذقن، 

الفم، و�شع اليد في الجيب

الكلمات العمومية - البعد عن 
الذاتية - تجنب الإجابة المبا�شرة

ابحث عن التناق�شات 
بين الر�شائل الكالمية 

وغير الكالمية

اأجر مقارنة 
لمحادثتين مختلفتين

ال�شوت
ارتفاع نبرة ال�شوت - التوقف والتلعثم

تعبيرات الوجه 
المتناق�شة مع الكلمات

ك�شف 
الكذب

......................................................................................................................
 ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................
......................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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بب  �شجل هنا بع�ض المواقف التي اكت�شفت فيها كذب المتحدث.

موؤ�شرات كذب الحديث ملخ�ض الحديث الكاذب

20  في التوا�شل الإقناعي تحتاج اإلى تحليل دعوى الآخر ونق�ض حججه، )مع الحذر من الت�شفيه اأو ا�شتخدام اللغة 
غير المهذبة(. عليك:

✓ بيان الأخطاء العلمية اأو المغالطات الفكرية فيها.
✓ بيان اأوجه ال�شعف في بنائها المنطقي.

✓ بيان المحاذير ال�شرعية اأو الجتماعية اأو التطبيقية الناتجة عن ت�شديقها وقبولها.
✓ بيان اأهدافها ومراميها المبطنة، والتحذير منها.

✓ ال�شت�شهاد باأدلة اأو وقائع واأحداث تبين زيفها وتك�شف كذبها.
❖ اقراأ الن�شين الآتيين، ثم حاول اأن تنق�ض الحجج الواردة فيهما:

النق�ض الحجج الن�ض

الدعاء:
التكرار مع التنويع 
ي�شاعد على تغيير 

ال�شلوك.
الحجة:

ــنــــد تـــــكـــــرار تــر�ــشــيــد  عــ
كل  في  الماء  ا�شتهالك 
لــوحــة اإعــالنــيــة، وحــّث 
النا�ض  الجمعة  خطيب 
ــدم الإ�ـــــشـــــراف  ــ ــى عــ ــلـ عـ
فــي الــمــاء؛ فـــاإن النا�ض 
نعمة  الماء  اأن  �شتدرك 

عظيمة.

المتحدث لإقناع من يخاطبه،  ي�شتخدمها  التي  الآليات  بع�ض   هناك 
اأويكتب له بوجهة نظره، معتمًدا على ال�شتمالت بدل من ال�شغط والإجبار 

للتاأثير عليهم لتبني اتجاه اأو فكرة اأو �شلوك اأو راأي. ومن بين هذه الآليات:
اأن التكرار في بع�ض الأحيان قد ي�شبب  اإل  التاأثير المتراكم والتكرار، 
ال�شيق والملل، ويتطلب ذلك اأن يكون التكرار مع التنويع. وتبين اأن الأفراد 
الم�شتهدفين الذين عر�ض عليهم اأكثر من �شبب اأو م�شوِّغ واحد - اأكثر ا�شتعداًدا 
لالإقناع من الذين عر�ض عليهم م�شوغ واحد. كذلك فاإن الإقناع الناتج من 
التعر�ض المتراكم للراأي اأو المو�شوع اأكبر من التعر�ض مرة واحدة، ولعل ذلك 
يت�شح عند تكرار كتابة تر�شيد ا�شتهالك الماء في كل لوحة اإعالنية، وكذلك 
في تكرار الحث على عدم الإ�شراف في الماء في خطب الجمعة، فاإن النا�ض 
النعم العظيمة، الذي جعله اهلل تعالى �شبًبا للحياة  الماء من  اأن   �شتدرك 
وزاًدا لالأحياء، قال تعالى:{                                        الأنبياء:30  فهو منحة 
الإن�شان حفظها، وتجنب هدر ها، والحذر  كبرى وهبة عظمى، يجب على 
يتو�شاأ  من ال�شرف فيها، ولو في الطاعات والمباحات، فقد كان النبي  

بالمد، ويغت�شل بال�شاع اإلى خم�شة اأمداد.

}] ]
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النق�ض الحجج الن�ض

الدعاء:
العربي  ال�شعر  ينطوي 
ــوب نــ�ــشــقــيــة  ــ ــيـ ــ ــلــــى عـ عــ
ــــذي  ــيــــرة، فـــهـــو الـ خــــطــ
الــكــذب  لــثــقــافــة  اأ�ش�ض 
ــاق و�ـــشـــنـــاعـــة  ــ ــفــ ــ ــ ــن ــ ــ وال

الممدوح.
الحجة:

ــاء وكــاأنــه  ــ عــر�ــض الدعــ
المتفق  الم�شلمات  من 
اإلى  عليها دون الحاجة 

اإقامة اأي دليل.

عيوب  على  ينطوي  ا  اأي�شً ولكنه  جمال،  واأي  جمال  العربي  ال�شعر  في 
ا.. ف�شخ�شية ال�شحاذ والكذاب والمنافق والطماع من جهة،  ن�شقية خطيرة جدًّ
النافية لالآخر من جهة ثانية،  و�شخ�شية الفرد المتوحد ذي الأنا المت�شخمة 
هي من ال�شمات المتر�شخة في الخطاب  ال�شعري، ومنه ت�شربت اإلى الخطابات 
�شورة  ربَّى  مما  اإنتاجه،  يعاد  ثقافيًّا،  �شلوكيًّا  نموذًجا  �شارت  ثم  ومن  الأخرى، 

الأوحد )الممدوح(.
قد  والممدوح  المادح  لعبة  في  الأخطر  ال�شعري  الختراع  اأن  ريب  ول 
لت�شكل  الزمن  مرور  مع  انغر�شت  الن�شقية،  القيم  من  منظومة  معها  جلبت 
التي  المديح  المجتمع، من ثقافة  بين فئات  للعالقة الجتماعية فيما  �شورة  
تقوم اأول ما تقوم على الكذب، مع قبول الأطراف كلها من ممدوح ومادح ومن 
)التكاذب(  لعبة  ويقبلون  قبلوا  كلهم  لها،  والالحق  المزامن  الثقافي  الو�شط 
ديدًنا  �شارت  حتى  بها  ا�شتمتعوا  اللعبة،  هذه  في  م�شاركين  ودخلوا  والمنافقة، 

ثقافيًّا واجتماعيًّا مطلوًبا ومنتظًرا.
عبداهلل الغذامي، النقد الثقافي

21   فن المناظرة يقوم على الدعاء والحجة من طرف، ونق�شهما من الطرف الآخر.
اأجر مناظرة مع اأحد زمالئك. اتفقا على مو�شوع المناظرة )ق�شية اجتماعية، ق�شية مدر�شية، ق�شية �شيا�شية، 

ا. ق�شية اأدبية ...( المهم اأن يكون موقفكما منها موقًفا متناق�شً
ا للمناظرة، ثم مّثاَل الدور اأمام زمالئكما. �شيقوم زمالوؤكما بتقويم اأدائكما في الجدول الآتي: ا�شتعدَّ

جدول المالحظة والتقويم
م اأداء زمالئك المتناظرين، �شع درجة من )5( لكل مناظر تحت كل عن�شر من عنا�شر  م جدوًل كالآتي، وقوِّ �شمِّ

التقويم الآتية، ثم اجمع الدرجات، وحدد الفائز بالمناظرة.

وجاهة المناظرةمو�شوع المناظرةم
الدعاءات

قوة الحجة 
والدليل

التاأثير 
الوجداني

القدرة على 
نق�ض حجج 

الخ�شم
مجموع 
الدرجات

1

2

3
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22  تابع اإحدى الحلقات الإذاعية اأو التلفزيونية التي تناق�ض ق�شية ما، لحظ اأ�شاليب الإقناع والتاأثير الوجداني، 
ثم دوِّن ملحوظاتك في الجدول الآتي. )يمكنك اأن تدون ملحوظاتك على موقف توا�شلي حي ح�شرته �شخ�شيًّا(

بخدمات  تعريفية  تلقي محا�شرة  اأن  راأيت  لقد  الأهلية،  الم�شت�شفيات  اإحدى  في  العامة  العالقات  اأنت مدير   23
الم�شت�شفى واإمكاناته، اإنك تعتقد اأن هذه المحا�شرة �شتجلب الكثير من الكفاءات الطبية، والعديد من العلماء، 

وقد وجهت الدعوة اإلى عدد من الأطباء، وجمع من المواطنين، وها هم قد ح�شروا، فماذا �شتقول؟
ن هنا روؤو�ض اأقالم فقط من محا�شرتك، ورتب اأفكارك، ثم األق كلمتك اأمام زمالئك(. )دوِّ

بيانات
ا�شم البرنامج ............................................................ المحطة الإذاعية اأو التلفزيونية: ..................................................
مو�شوع النقا�ض: ..........................................................................................................................................................
اأ�شماء المتحاورين: ......................................................................................................................................................
مقدم البرنامج: ...........................................................................................................................................................

نق�ض البراهين ال�شعيفةحجج وبراهين �شعيفةادعاءات غير مقبولةحجج وبراهين قويةادعاءات قوية

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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م محا�شرة اأو در�ًشا في اأي مجال معرفي تختار - تقنع بها الآخرين بفكرة - 24  في حدود خم�ض دقائق، قدِّ
احر�ض على: الدقة والو�شوح والإقناع. �شوف يدوِّن زمالوؤك ملحوظاتهم على اأدائك في الجدول الالحق:

بطاقة مالحظة

اأ�شاليب الإقناعو�شوح العر�ضالدقة العلميةا�شم المحا�شرم

1

2

3

4

5

اأ�شاليب التاأثير والإقناعالأفكار الرئي�شة

المو�شوع: ......................................................................................................
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نشاطات الغلق والتلخيص

1  ا�شتكمل مكونات ال�شكل الآتي؛ لتلخ�ض العنا�شر الأ�شا�شية للتوا�شل الإقناعي:

2   رتب اأنواع الأدلة الآتية بح�شب قوتها الإقناعية: 
✓ ال�شت�شهاد بالآيات القراآنية والأحاديث النبوية.

✓ اأقوال العلماء والموؤلفين في المو�شوع.
✓ اأقوال ال�شهود الذين راأوا اأو جربوا باأنف�شهم.

✓ اإمكانية التاأكد بالتجريب العلمي.
✓ ربط الأ�شباب بالنتائج ربًطا عقليًّا.

✓ ال�شور التلفازية الحية.
3   من اأ�شاليب الإثبات المنطقي:

✓ التعليل
........................................... ✓

........................................... ✓

........................................... ✓

المتحدث

عنا�شر الإقناع

الم�شتمع

الإثبات .................

كفاءته

.........................

.........................

.........................

الإثبات بـ...............

تفنيد الحجج 
الم�شادة

الر�شالة

............. الوجدانيالإقناع ................. مكانته
.........................
.........................

براعة الو�شف 
والق�ض

براعة الإلقاء

بالغة الخطاب

L-GE-CBE-TRC-logh3-U5-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-logh3-U5-L3.png

نشاطات الغلق والتلخيص واالختبار البعدي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-الكفايات اللغوية 3-التواصل اإلقناعي

المشترك

الثانوية مقررات
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4  كيف يمكن اأن توؤثر خ�شائ�ض كل من المتحدث والم�شتمع على التوا�شل الإقناعي؟

الم�شتمع المتحدث الخ�شائ�ض

كفاءته العلمية

مكانته الجتماعية

�شفاته ال�شكلية والأخالقية

موقفه من المو�شوع

نمطه الإدراكي

ملحوظات على الأداء الأ�شاليب الإقناعية التي اتبعتها و�شف الحالة م

1

2

3

ب قدراتك الإقناعية، ودّون ملحوظاتك على اأدائك: 5  جرِّ
بالفعل  ذلك  تمار�ض  اإنك  الآخر،  اإقناع  اإلى  فيها  تحتاج  التي  التوا�شلية  المواقف  كثير من  اليومية  في حياتك 
يوميًّا، مع اأفراد اأ�شرتك، ومع زمالئك، ومعلميك، واأ�شدقائك، وحتى في المحالت التجارية، وفي ال�شارع مع اأنا�ض 

ل تعرفهم.
اأ�شاليبك الإقناعية  راقب نف�شك ودّون بع�ض المواقف التي توا�شلت فيها مع الآخر في محاولة لإقناعه، تذكر 

ومدى نجاحها في تحقيق الهدف.
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اأوًل: منطقية الر�شالة:

�شتقدم محا�شرة عامة عن )مهارات التوا�شل الناجح( فكيف �شتثبت الق�شايا الآتية؟

المثال نوع الإثبات الق�شية

التعليل بالأ�شباب الناجحون في الحياة هم الناجحون في 
التوا�شل

القيا�ض يمكن للنا�ض جميًعا اأن يتعلموا فن 
التوا�شل الناجح

المقارنة )الت�شبيه( ر النا�ض بالكلمات تاأثُّ

التعميم اأثر �شخ�شية المتحدث في نجاح 
التوا�شل

الألفاظ الدالة النمط الن�ض

الحمى  كانت  الحذر.  يلم�ض  وكاأنه  اأ�شابعه  فترتع�ض  بيديه،  يتح�ش�ض ج�شده  دامًيا،  وعيه  اأ�شبح 
دت ج�شده بنب�شات  تع�شف في اأطرافه، تمدد لها وتركها تكمل انب�شاطها على اأع�شائه، لقد كمَّ
منع�شة، وحين ا�شترخى ابت�شم بر�شا، وهو يرى يًدا تمرُّ على قلبه فتهدهده بالإيقاعات ال�شاخنة...
من ق�شة ق�شيرة بعنوان )لوحة الحب( للقا�ض ال�شعودي: نا�شر الحجيالن

ت�شاميم  عن  ذاتها،  عن  تتحدث  راحت  الموقف!  ح�شن  لها  واأظهر  مخملي،  ب�شوت  �شحك   ...
مالب�شها واأحذيتها واآخر ت�شريحات �شعرها، تحدثت عن اأحدث مجلة اأزياء، وعن اأجمل لقاء فني 

اطلعت عليه، كان من�شغاًل عنها، كاأنه ل ي�شمعها...
من ق�شة ق�شيرة بعنوان )اإليك بع�ض اأنحائي( للقا�ض ال�شعودي: خالد اأحمد اليو�شف

في  تن�شكب  ال�شحراء  و�شفرة  عاًما  ع�شرون  القمر..  من  النابع  الف�شفوري  ال�شوء  ت�شرب  وهي  عاًما  ع�شرون 
ال�شحراء يحت�شنها  نابتة في  قاتمة  الجبال قالع  �شحًرا و�شياء وجاذبية..  فيهما  ال�شوداوين، فتفجر  عينيها 

�شمت جنائزي.. )والخدور( ال�شوداء تبدو ك�شامات بارزة في ذراع قمحية...
)غزالة من ال�شحراء( للقا�ض ال�شعودي: عبداهلل اأحمد باقازي

ثانًيا: اأنماط الآخرين من كالمهم:

اختبار بعدي
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ثالًثا: بالتعاون مع اأحد زمالئك، اقترحا مو�شوع الحوار الدائر بينهما، �شجال روؤو�ض اأقالم لالأفكار التي يطرحانها، 
ثم مثِّال الدور اأمام زمالئكما. �شيقوم زمالوؤكما بتقويم اأدائكما في الجدول الالحق:

بطاقة التقويم
لحظ اأداء زمالئك، وا�شتمع لحججهم وبراهينهم. ثم �شع لكل فريق درجة من )5( تحت كل عن�شر من عنا�شر 

التقويم في الجدول الآتي:

تنويع اأ�شاليب مو�شوع الحوارالمتحاورانم
الإقناع

التاأثير 
الوجداني

طالقة 
الحديث

اللغة 
الف�شحى

مجموع 
الدرجات

1
2
3
4
5
6
7
8
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اأتقنت مب�شتوى عال مل اأتقناأتقنت قلياًلاأتقنت مب�شتوى متو�شط مهارات الوحدة

تقويم ا�داء

اأخي  الطالب / اأختي الطالبة: 
م ذاتك في الجدول الآتي: انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات والختبارات، قوِّ

عنا�شر التوا�شل الإقناعي

خ�شائ�ض المتحدث المقنع

تحليل الم�شتمع

منطقية الر�شالة

اأنواع الإثباتات المنطقية

اأنواع الأدلة

نق�ض الحجج الم�شادة

    
 خطتي المقترحة لرفع م�شتوى اإتقاني با�شتمرار:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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اإقناعي

التوا�شل الإقناعي
التوا�شل: كل حدث كالمي �شفهي يدور بين �شخ�شين، اأو بين فرد ومجموعة �شغيرة، وجًها لوجه. 

ولكل حدث توا�شلي هدف معين، كالتعليم، اأو التاأثير، اأو الم�شاعدة، اأو الت�شلية...
والتوا�شل الإقناعي: حدث كالمي يهدف اإلى التاأثير في اتجاهات الآخرين، وتغيير �شلوكهم، وتعديل 

اأفكارهم - بر�شا واختيار - لتكون موافقة لما يتبناه المتحدث  ويدعو اإليه.
فالمتحدث )مقنع( اإذا نجح في اإحداث التاأثير والتغيير.

والم�شتمع )مقتنع( اإذا تقبل ما يدعو اإليه المتحدث عن ر�شا واختيار.
والتوا�شل ).........( اإذا كان هدفه التاأثير في الآخرين وتغيير �شلوكهم اأو اأفكارهم.

الر�شالة

المتحدث

المتحدث

بع�ض  ففي  واحدة،  دائًما  لي�شت  معين،  عر�ض  اأو  معينة،  بفكرة  القتناع  اإلى  تدعونا  التي  الأ�شباب 
الأحيان نقتنع ب�شبب منطقية الر�شالة وقوة الحجج والبراهين والأدلة، واأحياًنا نقتنع لأن طريقة العر�ض 
لم�شت عواطفنا واأثارتها بقوة، واأحياًنا اأخرى نقتنع لأن المتحدث نجح في الربط بين فكرته واأهوائنا 

وتف�شيالتنا، وفي كثير من الأحيان يكون ل�شخ�شية المتحدث ومكانته الأثر الأكبر في الإقناع.
ا بين هذه الأطراف الثالثة: ويزداد الإقناع قوة وتاأثيًرا كلما كان الت�شافر قويًّ

 منطقية ....... وقوة الحجة.
 طبيعة الم�شتمع وتف�شيالته.

 �شخ�شية ....... ومكانته.
دعنا نبداأ الحديث عن �شخ�شية المتحدث، واأثرها في التوا�شل الإقناعي.

ويهمنا من �شخ�شية المتحدث هنا ثالثة جوانب:
1- مكانته: اأي عالقته بالمو�شوع وكفاءته في هذا المجال، و�شهرته فيه.

خذ مثاًل على ذلك اأطباء القلب، فجميعهم ثقة في الحديث عن اأمرا�ض القلب وطرق عالجها، اإل 
اأن بع�شهم اأكثر خبرة وكفاءة من بع�ض؛ ولذلك يبحث المر�شى عن اأولئك الم�شهورين والم�شهود لهم 

بالكفاءة.
ر للحديث عن الهند�شة المعمارية، فكيف �شتكون م�شداقيته؟ لكن تخيل اأن اأحد اأولئك الأطباء ت�شدَّ

وما مدى اقتناع النا�ض بحديثه؟ اإنه باخت�شار �شيتعر�ض للنقد ال�شديد، ولن يقتنع به اأحد.
وهذا يعني اأنه كلما كان ............ خبيًرا في المو�شوع م�شهوًدا له بالكفاءة فيه - كان اأكثر م�شداقية 

واإقناًعا.

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(:المادة التعليمية 
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�شفاته

اأكثر

2- �شفاته: ال�شكلية والأخالقية: 
يتعلق الجانب ال�شكلي بالجاذبية والتاأثير الب�شري، فالنا�ض مفطورون على حب الجمال في المظهر 
ا اأ�شعث اأغبر رث الثياب �شيئ المظهر تحدث في مالأ من النا�ض لحتقرته  والملب�ض وال�شورة، ولو اأن �شخ�شً

الأعين ومالت عنه القلوب.
كال�شدق  ال�شفات  من  به  يتحلى  وما  الجتماعية  المتحدث  ب�شمعة  فيتعلق  الأخالقي  الجانب  اأما 

والأمانة وحب الخير وال�شعي لالإ�شالح.
بها،  واقتنعوا  النا�ض دعوته  تقبَّل  الأمين(؛ ولذلك  )ال�شادق  باأنه  البعثة  ملسو هيلع هللا ىلص قبل  الر�شول  ا�شتهر  لقد 

لأنهم يعلمون اأن ال�شادق الأمين ل يمكن اأن يكذب.
والخال�شة: اأن اقتناع النا�ض بما يقوله المتحدث يتاأثر كثيًرا بجاذبية المتحدث و............... الأخالقية.

3- مهاراته الت�شالية: فيما يتعلق بالجوانب الآتية:
 بالغة الخطاب ال�شفهي: انتقاء المفردات الأكثر دقة وتاأثيًرا، وا�شتخدام المجازات وال�شور والت�شبيهات 

البالغية التي تقرب الفهم وترفع م�شتوى التاأثير، والتنظيم المنطقي للر�شالة اللغوية.
العواطف  وتج�شيد  والتنغيم،  والنبر  الوقفات،  �شالمة  وجهارته،  ال�شوت  جودة  ال�شوتي:  التاأثير   

والنفعالت.
 اللغة غير اللفظية: تعبيرات الوجه، الإ�شارات والإيماءات، الحركة الج�شدية، والم�شافة.

وكلما كان المتحدث متمكًنا من هذه المهارات كان حديثه )اأكثر ، اأقل( اإقناًعا.

المنطقي

)منطقية  وهو  الإقناعي،  التوا�شل  في  الموؤثرة  العنا�شر  من  اآخر  عن�شر  عن  للحديث  الآن  ننتقل 
العترا�ض  اأوجه  وتفنيد  ودعمها،  الق�شية  لإثبات  والأدلة  والبراهين  الحجج  ا�شتخدام  اأي  الر�شالة(، 

والحجج الم�شادة لها.
ففي جانب اإثبات الق�شية يمكن للمتحدث ا�شتخدام اأحد اأ�شلوبين، اأو هما مًعا:

اأ- الإثبات المنطقي: اأي ا�شتخدام التعديالت والمقارنات للو�شول اإلى �شحة المعلومة، ومن ذلك:
 التعليل بالأ�شباب: مبتدًئا بالأ�شباب، ثم النتائج اأو العك�ض.

 التعميم: ذكر حكم عام ينطبق على الحالة المق�شودة وغيرها، ثم تطبيقه على الحالة.
 التجزيء: البدء بذكر الحالة وبيان حكمها، ثم تعميم الحكم على كل ما �شابهها.

ترتبط  اأخرى  بالحديث وحالة  المق�شودة  الحالة  بين  الختالف  اأو  ال�شبه  اأوجه  بيان  المقارنة:   
معها بعالقة معينة.

 القيا�ض: نقل الحكم المتفق عليه في حالة معينة اإلى حالة ت�شبهها.
فالتعليل والتعميم والتجزيء والمقارنة والقيا�ض كلها اأ�شاليب ت�شتخدم لالإثبات ..................
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ب- الإثبات بالأدلة: اأدلة �شرعية، اأدلة من الواقع الُم�شاَهد اأو الأحداث الجارية، ال�شتدلل باأقوال العلماء 
اأو الم�شاهير في المجال، ال�شتدلل بالتمثيل...

اقراأ الفقرة الآتية:
محدود  عالم  اأذهاننا  في  الذي  لأن  فيه؛  نعي�ض  الذي  الحقيقي  العالم  غير  هو  اأذهاننا  في  العالم 
مخت�شر، ل يمثل الواقع تماًما. انظر مثاًل اإلى اأحد اأ�شدقائك المقربين، اإنك ربما تراه من اأف�شل النا�ض 
خلًقا، واأح�شنهم مع�شًرا، واأجملهم مظهًرا، بينما هو في نظر �شخ�ض اآخر �شعب الطباع �شيئ المع�شر قبيح 

المظهر.
�شحيًحا،  تمثياًل  تمثله  ل  للعالم  روؤيتنا  اأن  هي  ق�شية،  يثبت  اأن  المتحدث  يريد  ال�شابقة  الفقرة  في 

وا�شت�شهد على ذلك بنوع من اأنواع الأدلة هو ال�شتدلل بـ..................

وفي جانب تفنيد )الحجج الم�شادة( فاإن المتحدث عادة ما يبداأ بعر�ض حجج الإثبات، حتى اإذا اطماأن 
اإليها، اأخد يعر�ض الحجج الم�شادة ويفندها واحدة واحدة، متبًعا عدًدا من الأ�شاليب، منها:

 بيان الأخطاء العلمية اأو المغالطات الفكرية فيها.
 بيان اأوجه ال�شعف في بنائها المنطقي.

 بيان المحاذير ال�شرعية اأو الجتماعية اأو التطبيقية الناتجة عن ت�شديقها وقبولها.
 بيان اأهدافها ومراميها المبطنة، والتحذير منها.

 ال�شت�شهاد باأدلة اأو وقائع واأحداث تبين زيفها وتك�شف كذبها.
ويجب اأن ينتبه المتحدث اإلى اأن اللجوء اإلى الت�شفيه وال�شخرية، وا�شتخدام العبارات الو�شفية ال�شيئة 

ل تخدم حجته، بل ت�شعفها.
كما يجب اأن ينتبه اإلى اأن البدء بذكر الحجج الم�شادة ربما يوؤدي اإلى قبولها بحكم اأ�شبقيتها الترتيبية؛ 

ولذلك فاإن المتحدثين البارعين يبدوؤون اأوًل بعر�ض ..........................
اأما العن�شر الثالث في عملية التوا�شل الإقناعي فهو )الم�شتمع(، وفي هذا الجانب على المتحدث اأن 

يراعي ما ياأتي:
 كفاءة الم�شتمع:

اأي خبرته بمو�شوع الحديث، ودرجة تمكنه منه. فمن ال�شهولة اأن تقنع المخت�شين في مجال معين 
اإذا تحريت الدقة العلمية، اأما غير المخت�شين فالدقة وحدها ل تكفي.

 اتجاهات الم�شتمع:
اأي موقفه الم�شبق من مو�شوع الحديث. فلو كنت مثاًل تكره علم الفيزياء فاإنه �شي�شعب على اأي اأحد 

اأن يقنعك بالتخ�ش�ض الجامعي فيه.
 النمط الإدراكي للم�شتمع: 

اأي الحا�شة التي ي�شتقبل بها ما حوله ب�شورة اأف�شل.
والمهم اأن تدرك اإذا كنت في عملية توا�شل اإقناعي اأن للم�شتمع اأثًرا كبيًرا في نجاح مهمتك، وعليك 

اتجاهاته / الإدراكياأن تراعي كفاءته، و................... ، ونمطه ...................... .

حجج الإثبات

التمثيل
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الحوا�ض منافذ الإدراك:
ا لالإدراك، فالإدراك الناتج عن الروؤية هو النمط  يمثل الإح�شا�ض المتولد عن كل حا�شة نمًطا خا�شًّ
الناتج عن  ال�شمعي، والإدراك  النمط  �شماع �شوت هو  الناتج عن  الروؤية، والإح�شا�ض  اإلى  ن�شبة  الب�شري 
اأو ال�شعور النف�شي هو النمط ال�شعوري، وي�شمل الإح�شا�ض الج�شدي )ال�شم والذوق  الإح�شا�ض الج�شدي 
الغ�شب...(.  الألم،  الحب،  والنفعالت، مثل)الخوف،  بالعواطف  فيتعلق  النف�شي  ال�شعور  اأما  واللم�ض(، 

فالأنماط الإدراكية ثالثة اأنواع: ب�شري، و...................... و .........................
النمط الب�شري يدرك الأ�شياء على نحو اأف�شل بوا�شطة الروؤية، وينعك�ض هذا على األفاظه وعباراته، 
فهو عادة ي�شتخدم األفاًظا من مثل:)نظر، روؤية، ت�شور، لمعان، و�شوح، األوان، ظالم، ظالل، غير، م�شاهد(.
اأما النمط ال�شمعي فغالًبا ما تكون عباراته من مثل )�شوت، �شمع، نغمات، رنين، �شراخ، قال، كالم، 

اإن�شات، �شوؤال، اإجابة...(.
حاد،  ناعم،  �شلب،  خ�شن،  األم،  اإح�شا�ض،  )�شعور،  مثل:  من  األفاظ  الح�شي  النمط  عبارات  في  وتكثر 

�شرور، حار، بارد، �شيق، خوف...(.
اقراأ الأبيات الآتية، وحاول اأن تحدد النمط الإدراكي لل�شاعر:

اإن الألفاظ )راأيت، اأحالم، تختفي، النجوم، اأب�شرت، عيناك؛ اأ�شباح، الغيوم، الدجى، تلمحين، الم�شاهد، 
اأظاللها، ناظريك( هي األفاظ تنتمي اإلى النمط ..................

الإدراكي  النمط  اإلى  المنتمية  الألفاظ  ا�شتخدام  من  يكثر  اأن  للمتحدث  يمكن  الإقناعي  التوا�شل  في 
اأن  محاولين  كثيًرا،  الأ�شلوب  هذا  مثل  اإلى  الدعاية  خبراء  ويلجاأ  اإقناعه.  اإلى  بها  فيتو�شل  للم�شتمع؛ 

يجمعوا بين الأنماط الثالثة؛ لي�شمنوا اإقبال النا�ض جميًعا، اأو كما يقولون: اإر�شاء جميع الأذواق.
في دعاية لنوع من المفرو�شات المنزلية كانت الدعاية تركز على الجوانب الآتية:

 المظهر الجمالي، وتنا�شق الألوان، والفخامة التي ي�شفيها على المنزل.
)نمط...............(
في  ورغبتهم  به،  واإعجابهم  المفرو�شات،  من  النوع  هذا  على  يحتوي  كان  منزل  عن  النا�ض  اأحاديث   

محاكاته.
)نمط �شمعي(

 ال�شعور بالراحة والبهجة والفخر بوجود هذا النوع من المفرو�شات في منزلك.
)نمط...............(

 

ب�شري

الب�شري

�شعوري / �شمعي

�شعوري

ناظريك فــي  اأظــاللــهــا 

اأراأيـت اأحـالم الـطفـولــة   تــختفـي خـلف الـنجوم
اأم اأبـ�شرت عينـاك اأ�شــبـــــ                            ـ ــــاح الكهولة في الغيوم
اأم خفت اأن ياأتي الدجى   يــومـًا ول تاأتـي الـنـجـوم
اأنـا ل اأرى ما تـلـمـحـيــــن   مــن الـمـ�شـاهـد اإنـمـا...
�ــشــلــمــى عليك ــا  يـ تــنــم 
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